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PPPPřřřředstavení Vedstavení Vedstavení Vedstavení Věěěědeckotechnického parku Univerzity Palackého vdeckotechnického parku Univerzity Palackého vdeckotechnického parku Univerzity Palackého vdeckotechnického parku Univerzity Palackého v    Olomouci (VTP UP)Olomouci (VTP UP)Olomouci (VTP UP)Olomouci (VTP UP)    
 
 
VTP UP je ve smyslu § 22 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a čl. 36 odst. 3 písm. d) Statutu UP pracovištěm 
UP. V čele VTP UP stojí vedoucí zaměstnanec VTP UP (dále jen „ředitel“), který řídí zaměstnance VTP UP. Ředitele řídí 
prorektor pro záležitosti vědy a výzkumu. 
 
Poradním orgánem VTP UP je Rada VTP UP (dále jen „Rada“). Předsedou Rady je rektor UP, který na dobu neurčitou 
jmenuje další členy, jimiž jsou vždy: 
- náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro regionální rozvoj, 
- vedoucí odboru strategického rozvoje Olomouckého kraje, 
- primátor statutárního města Olomouc, 
- vedoucí oddělení hospodářského rozvoje statutárního města Olomouc. 
  
VVVV    roce 2008 probroce 2008 probroce 2008 probroce 2008 proběěěěhla dvhla dvhla dvhla dvěěěě    jednání Rady VTP UP vjednání Rady VTP UP vjednání Rady VTP UP vjednání Rady VTP UP v    rozšírozšírozšírozšířřřřeném složení za peném složení za peném složení za peném složení za přřřřítomnosti zástupcítomnosti zástupcítomnosti zástupcítomnosti zástupcůůůů    Krajské Krajské Krajské Krajské 
hospodáhospodáhospodáhospodářřřřské komory a regionálního zastoupení Agentury na podporu podnikání a investic CzechInvest.ské komory a regionálního zastoupení Agentury na podporu podnikání a investic CzechInvest.ské komory a regionálního zastoupení Agentury na podporu podnikání a investic CzechInvest.ské komory a regionálního zastoupení Agentury na podporu podnikání a investic CzechInvest.    
 
 
 
 
 

Mise, vize, strategie VTP UPMise, vize, strategie VTP UPMise, vize, strategie VTP UPMise, vize, strategie VTP UP    
 
 
Poslání (mise)Poslání (mise)Poslání (mise)Poslání (mise)    
 
Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci přispívá k růstu ekonomické úrovně Olomouckého kraje 
prostřednictvím podpory rozvoje inovativních firem, vzniku spin-off a start-up firem s důrazem na využití potenciálu 
Univerzity Palackého v Olomouci. Nachází a podporuje spolupráci při uplatňování výsledků vědy a výzkumu v 
komerční sféře a přenáší potřeby komerční sféry do vědeckovýzkumných pracovišť Univerzity Palackého v 
Olomouci.  
 
VizeVizeVizeVize 
 
VTP UP je technologickou adresou v Olomouckém kraji s kompetentním poradenským centrem pro vzájemnou 
podporu a sdílení moderních technologií mezi inovativními firmami a vědeckovýzkumnými pracovišti UP. Zajišťuje 
ochranu duševního vlastnictví Univerzity Palackého v Olomouci i firem ve VTP UP. Podnikatelský inkubátor pomáhá 
nově vzniklým inovativním firmám s plynulým rozjezdem a vstupem do reálného podnikatelského prostředí. 
Podporuje také růst a rozvoj stávajících inovativních firem.  Díky kvalitě výstupů je VTP UP respektovaným 



 

 

pracovištěm v mezinárodním měřítku.  
 
StrategieStrategieStrategieStrategie 
 
Nájemní prostory pro inovativní firmy 
Dotovaný nájem a služby v Podnikatelském inkubátoru  
Specializované poradenství  
Dotační servis 
Ochrana duševního vlastnictví  
Informační a technologický transfer 
Podpora podnikavosti studentů 
Vzdělávání v oblasti inovací a podnikání 
Propagace a networking 
 
 
 
 
 

ČČČČinnosti VTP UP vinnosti VTP UP vinnosti VTP UP vinnosti VTP UP v    roce 2008roce 2008roce 2008roce 2008    
 
 
Kontaktní místKontaktní místKontaktní místKontaktní místo UP pro to UP pro to UP pro to UP pro třřřřetí osoby zetí osoby zetí osoby zetí osoby z    podnikatelské sféry spodnikatelské sféry spodnikatelské sféry spodnikatelské sféry s    cílem podpory transferu vcílem podpory transferu vcílem podpory transferu vcílem podpory transferu věěěědy a výzkumu do dy a výzkumu do dy a výzkumu do dy a výzkumu do 
praxe, zprostpraxe, zprostpraxe, zprostpraxe, zprostřřřředkování dopledkování dopledkování dopledkování doplňňňňkové kové kové kové ččččinnosti pracovištím UP.innosti pracovištím UP.innosti pracovištím UP.innosti pracovištím UP.    
 
V roce 2008 pokračovalo vyhledávání možností pro využití vědeckého potenciálu UP v rámci doplňkové činnosti, a to 
nabídkami spolupráce pracovišť UP zájemcům o využívání jejich přístrojové techniky a kapacit nebo přijímáním 
žádostí o spolupráci s pracovišti  UP. 
 
Univerzita Palackého disponuje kvalitním přístrojovým vybavením a cenným duševním vlastnictvím, které lze 
uplatnit zejména v oboru farmacie, chemie, biotechnologie, optiky či nanotechnologie. Toto technické vybavení a 
know-how může nyní využít každá firma, a to díky Katalog přístrojů a služeb univerzity, který VTP UP spustil ve 
spolupráci s jednotlivými univerzitními pracovišti. 
 
Katalog přístrojů a služeb je evidence přístrojové techniky, výzkumných kapacit a know-how, které jsou na UP 
dostupné a jsou využitelné v režimu doplňkové činnosti. Katalog je k dispozici na internetových stránkách 
www.vyzkumprofirmy.cz nyní i v anglické verzi. 
 
 
V roce 2008 jsme evidovali celkem ttttřřřřináct poptávekináct poptávekináct poptávekináct poptávek po službách měření, analýz a výzkumu na zakázku. Ve 
spolupráci s pracovišti UP byly vypracovány nabídky. Ve fázi realizace byly ččččtytytytyřřřři zakázkyi zakázkyi zakázkyi zakázky. 
 
 



 

 

Pronájem nebytových prostor Pronájem nebytových prostor Pronájem nebytových prostor Pronájem nebytových prostor vvvv    nemovitostech spravovaných VTP UPnemovitostech spravovaných VTP UPnemovitostech spravovaných VTP UPnemovitostech spravovaných VTP UP    
 
VTP UP disponuje nebytovými prostory určenými pro účely podnikání začínajících subjektů a inovativních podniků. 
Spolu s Odbornou komisí VTP UP projednává se zájemci jejich žádosti o pronájem, přičemž přihlíží k osobě žadatele a 
předmětu jeho podnikání. Členové odborné komise VTP UP jsou na návrh ředitele jmenování rektorem UP z řad 
zaměstnanců UP a z řad regionálních partnerů. 
 
VTP UP má k dispozici dvě budovy: 
 
Blok A o velikosti 1560 m2 k pronájmu   
Pronajato 1560 m2, z toho 847 m2 inovativním firmám a 713 m2 pracovištím UP. Celkem pronajato 100 %. 
 
Blok B – Podnikatelský inkubátor o velikosti 1040 m2 k pronájmu 
Pronajato 610 m2, tj. 59 % plochy k pronájmu. 
 
Podnikatelský inkubátor pomáhá začínajícím podnikatelům zvýhodněným pronájmem kancelářských a výrobních 
prostor. Kanceláře jsou vybaveny nábytkem, v základním vybavení je rychlý internet a levné hlasové služby. Jak 
kanceláře, tak výrobní prostory jsou plně klimatizované. Nájemci mohou využít služeb recepce, parkovací místa 
přímo před budovou a dvě moderně vybavené zasedací místnosti. Součástí vybavení je moderní audio-video 
technika a internetové wifi připojení. Všechny místnosti jsou elektronicky zabezpečeny a napojeny na pult centrální 
ochrany. 

V ceně nájmu v obou blocích je zahrnuto využívání malé zasedací místnosti zdarma a pět hodin konzultačních 
služeb měsíčně zdarma. Samozřejmostí je využití kancelářského zázemí (kopírování, fax, scanner, laminování atd.) 
za nákladové ceny a přístup k univerzitnímu know-how a kontaktům. 

Na nájem ve VTP UP nemá nárok každá firma. Preferujeme firmy z oblastí biotechnologií, nanotechnologií nebo 
softwarových firem. 

VVVV    roce 2008 pronajato celkem pronajato 85 % dostupné plochy, zroce 2008 pronajato celkem pronajato 85 % dostupné plochy, zroce 2008 pronajato celkem pronajato 85 % dostupné plochy, zroce 2008 pronajato celkem pronajato 85 % dostupné plochy, z    toho využilo pronájem patnáct zatoho využilo pronájem patnáct zatoho využilo pronájem patnáct zatoho využilo pronájem patnáct začčččínajících ínajících ínajících ínajících 
a inovativníca inovativníca inovativníca inovativních firem a th firem a th firem a th firem a třřřři pracovišti pracovišti pracovišti pracovištěěěě UP. UP. UP. UP.    
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
Odborné poradenství akademickým pracovníkOdborné poradenství akademickým pracovníkOdborné poradenství akademickým pracovníkOdborné poradenství akademickým pracovníkůůůům, zamm, zamm, zamm, zaměěěěstnancstnancstnancstnancůůůům a studentm a studentm a studentm a studentůůůům UP vm UP vm UP vm UP v    souvislosti se souvislosti se souvislosti se souvislosti se 
zahájením a rozvojem jejich podnikatelské zahájením a rozvojem jejich podnikatelské zahájením a rozvojem jejich podnikatelské zahájením a rozvojem jejich podnikatelské ččččinnosti mimo rámec UP innosti mimo rámec UP innosti mimo rámec UP innosti mimo rámec UP     
 
Odborné poradenství spočívá zejména v těchto oblastech: 
- příprava podnikatelského záměru, 
- pomoc při získání oprávnění k individuálnímu podnikání nebo založení právnické osoby, 



 

 

- další služby vedoucí k rozvoji existující podnikatelské činnosti těchto osob. 
 

 
 
Pracovníci VTP UP poskytují začínajícím podnikatelům konzultace zdarma. Každý začínající podnikatel absolvuje 
nejprve úvodní schůzku s konzultantem, kterému představí svůj podnikatelský záměr. Během následujících šesti 
schůzek se pracuje na šesti klíčových částech podnikatelského plánu. 
Konzultant a klient společně posoudí podnikatelský záměr, provedou marketingový průzkum a průzkum trhu. 
Pracovníci VTP UP poradí také s právními úkony nezbytnými k podnikání (včetně licenčních smluv), pomohou 
s výběrem zaměstnanců, s vedením účetních a ekonomických agend, s reklamou a propagací, s vedením kampaní, 
due diligence, hodnocením výkonnosti firmy nebo se získáváním rizikového kapitálu. 
Následně pomůžeme se založením firmy, se získáním finančních zdrojů a poté s rozvojem firmy. Firmě můžeme 
nabídnout kancelář nebo výrobní prostor v Podnikatelském inkubátoru VTP UP za zvýhodněnou cenu. Firma také 
může získat svého konzultanta, který se jí systematicky věnuje a pomáhá jí růst. Pokud firma získala nájem 
v Podnikatelském inkubátoru VTP UP, má k dispozici sdílené kancelářské zázemí, rychlé připojení k internetu, 
zasedací místnosti, kanceláře již vybavené nábytkem a k dispozici je i parkovací plocha. Nájemci VTP UP navíc 
získají sdílený management. V rámci tohoto bonusu jim zaměstnanci VTP UP pomohou s každodenním řízením firmy 
či s přípravou strategických plánů rozvoje firmy. 
 
V roce 2008 jsme poskytli poradenství několika desítkám zájemců především z řad studentů UP, ale i začínajícím 
firmám z Olomouckého kraje.  Poradenské služby se týkaly zejména těchto oblastí:  
 
Založení firmy na opravu plastů a autoplastů  
Založení firmy zaměřené na návrhy interiérů a prodej nábytku 
Příprava podnikatelského záměru – prodej hudby z vlastní tvorby 
Příprava podnikatelského záměru – výroba a prodej unikátního vozidla Forcykl 
Komercionalizace užitného vzoru uplatnitelného v oblasti alternativních zdrojů energie, spalovacích motorech, 
přenosových zařízeních a dalších oborech 
Příprava podnikatelského záměru unikátní cestovní kanceláře 
Příprava podnikatelského záměru vzdělávání učňovské mládeže 
Příprava podnikatelského záměrů studentů UP v oblasti zážitkové pedagogiky pro děti a mládež 
 
 
Velkým projektem byla pomoc se založením a rozvojem medicínsko-chemicko-biologického klastru MedChemBio, 
kde je jedním ze zakládajících subjektů také UP. Práce na tomto projektu bude pokračovat i v roce 2009. 



 

 

 
 
ZajišZajišZajišZajišťťťťování ochrany duševního vlastnictví UPování ochrany duševního vlastnictví UPování ochrany duševního vlastnictví UPování ochrany duševního vlastnictví UP    
 
VTP UP spravuje evidenci Oznámení o vzniku předmětů duševního, respektive průmyslového vlastnictví a evidenci 
Přihlášek předmětů průmyslového vlastnictví podaných k registraci u Úřadu průmyslového vlastnictví jménem UP. 
Ve spolupráci s právním oddělením UP poskytujeme zájemcům součinnost při uzavírání licenčních smluv 
k předmětům průmyslového vlastnictví. Vedeme evidenci předmětů průmyslového vlastnictví - patentů UP. 
Realizujeme školení a kurzy v oblasti duševního vlastnictví. 
 
V roce 2008 jsme iniciovali a řídili přípravu nové směrnice Realizace práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě 
Palackého v Olomouci. 
 
Uspořádali jsme dva semináře zaměřené na ochranu duševního vlastnictví. 
 
Seznam přihlášek patentů, udělených patentů, užitných vzorů a mezinárodních patentů v roce 2008 je uveden 
v Příloze 1. 
 
 
 
Koordinace zakládání spinKoordinace zakládání spinKoordinace zakládání spinKoordinace zakládání spin----off subjektoff subjektoff subjektoff subjektůůůů    
 
VTP UP přijímá návrhy na založení spin-off subjektů, poskytuje nebo zajišťuje navrhovatelům poradenství a 
informace o náležitostech návrhu, právních a ekonomických souvislostech založení spin-off subjektů a informace o 
možnostech komerčního využití průmyslového vlastnictví. VTP UP se dále jménem UP  účastní jednání při zakládání 
spin-off subjektů, eviduje zakladatelské dokumenty spin-off subjektů, sleduje a vyhodnocuje účast UP ve spin-off 
subjektu a předkládá kvestorovi UP stanovisko k podnikatelskému záměru zamýšleného spin-off subjektu. 
 
V roce 2008 nebyl na UP připravován žádný spin-off  projekt . 
 
 
Odborné poradenství inovativním podnikOdborné poradenství inovativním podnikOdborné poradenství inovativním podnikOdborné poradenství inovativním podnikůůůůmmmm    
 
Firmám nabízíme odborné poradenství při přípravě žádosti o dotaci a dotačním managementu a marketingové, 
ekonomické a personální poradenství. 
 
V roce 2008 jsme realizovali tři projekty žádostí o dotaci: 
 
ABO Valve s.r.o. – Příprava žádosti o dotaci do programu podpory ICT v podnicích, Inovace, oponentura žádosti o 
dotaci do programu Školicí střediska 
REDO s.r.o. – Příprava žádosti o dotaci do programu Nemovitosti 
Připravovali jsme také žádost o dotaci do programu Inovace – Patent pro UP 



 

 

 
 
Spolupráce sSpolupráce sSpolupráce sSpolupráce s    ostatními vostatními vostatními vostatními věěěědeckodeckodeckodecko----technickými parky vtechnickými parky vtechnickými parky vtechnickými parky v    ČČČČeské republice i veské republice i veské republice i veské republice i v    zahranizahranizahranizahraniččččí ví ví ví v    rámci jejich rámci jejich rámci jejich rámci jejich ččččinnosti. innosti. innosti. innosti.     
 
Pravidelně se setkáváme s kolegy z ostatních vědeckotechnických parků v České republice. Navštívili jsme tři 
společné akce, ze kterých vzešla konkrétní spolupráce v podobě společného projektu do Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.  
 
 
 
 
 

Interní záležitosti a marketing vInterní záležitosti a marketing vInterní záležitosti a marketing vInterní záležitosti a marketing v    roce 2008roce 2008roce 2008roce 2008    
 
V roce 2008 byl připraven nový Organizační řád VTP UP, který vytyčil kompetence VTP UP jako samostatného 
pracoviště UP. Zvyšují se odborné kompetence konzultantů VTP UP.  Konzultanti strávili celkem 57 dní vzděláváním. 
Vznikl manuál interních procesů VTP UP. Implementovali jsme systém Customer Relationship Management 
Microsoft Dynamics CRM, který nám pomůže řídit vztahy se zákazníky a potenciálními zákazníky, stejně jako řízení 
obchodních případů a propagačních akcí pro nás a naše klienty.  
 
 
Zapojení vZapojení vZapojení vZapojení v    projektechprojektechprojektechprojektech    
    
VTP UP úspěšně ukončil dva projekty z programu Prosperita z Operačního programu Průmysl a podnikání. První 
z nich, který měl rozpočet 60 mil. Kč,  se zaměřoval na pořízení nových přístrojů do VTP UP. Druhý projekt sloužil 
k dovybavení budovy Podnikatelského inkubátoru VTP UP a k zajištění provozu. Rozpočet tohoto projektu byl 11 mil. 
Kč. Projekty byly spolufinancovány Olomouckým krajem.   
 
 
Rozvoj VTP UPRozvoj VTP UPRozvoj VTP UPRozvoj VTP UP    
 
Byl připraven investiční záměr na rekonstrukci bloku A VTP UP. Předpokládané náklady rekonstrukce jsou 21 mil. Kč. 
Výsledkem budou moderní nájemní prostory vhodné pro výrobu a laboratoře. Rekonstrukce bude provedena v letech 
2009 – 2011. 
 
Byl připraven ideový záměr na výstavbu nové budovy VTP UP – bloku C. 
 
Do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byly připravenydva projekty: 
- MyBusiness - inovace v rozvoji podnikatelských kompetencí studentů a absolventů UP v Olomouci 
- VaV pro praxi: ochrana výsledků vědy a výzkumu, licencování patentů a know-how,podpora spolupráce s 
průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení se do vědecko-výzkumné činnosti 
VTP UP je partneren těchto projektů: 



 

 

- Přírodovědec - Rozvoj odborných kompetencí talentovaných studentů středních škol ve vědecko výzkumné práci v 
oblasti přírodních věd (Přírodovědecká fakulta UP) 
- Vzdělávání pro spolupráci a inovace (ČVUT, Centrum pro spolupráci s průmyslem) 
 
ZahraniZahraniZahraniZahraničččční spoluprácení spoluprácení spoluprácení spolupráce    
 
V říjnu jsme se zúčastnili akce Cross Border Meeting v Udine, Itálie. Činnosti a úspěchy VTP UP jsme prezentovali v 
jedné z odborných sekcí. Přínosem cesty byly zejména navázané kontakty se zahraničními vědeckotechnickými 
parky. 
 
Dlouhodobě dobré vztahy máme s Vědeckotechnickým parkem v Udine „Friuli Innovazione“. Zejména 
prostřednictvím e-mailové korespondence si vyměňujeme příklady dobré a špatné praxe. 
 
 
Propagace VTP UPPropagace VTP UPPropagace VTP UPPropagace VTP UP    
    
Byl vytvořen nový grafický manuál VTP UP. Spustili jsme internetové stránky běžící na redakčním systému v českém 
i anglickém jazyce.  
Proběhlo 20 propagačních akcí, díky nimž bylo přímo osloveno 6578 potenciálních klientů. Indikativní seznam je 
uveden v Příloze č. 2. 
 
 
 
 

FinanFinanFinanFinančččční zajištní zajištní zajištní zajištěěěění VTP UPní VTP UPní VTP UPní VTP UP    
 
VTP UP realizuje svou činnost v nemovitostech na adrese Šlechtitelů 813/21, Olomouc a Šlechtitelů 813/27, 
Olomouc.  
 
Činnost VTP UP byla hrazena z: 
a)  příspěvku ze státního rozpočtu na pokrytí mzdových nákladů zaměstnanců a provozních nákladů ve výši 583 tis. 
Kč 
b) nájemného z pronajatých prostor v nemovitostech uvedených v odstavci 1 z titulu smluv o nájmu nebytových 
prostor ve výši 602 tis. Kč 
c) grantové činnosti ve formě dotace Prosperita OPPP ve výši 1 039 tis. Kč 
 
Činnost VTP UP významně podporuje také Krajský úřad Olomouckého kraje. V roce 2008 poskytl dotaci ve výši 1 647 
tis. Kč. 
 
Celkové náklady VTP UP v roce 2008 činily 3 871 tis. Kč. 
 
 



 

 

 

VTP UP vVTP UP vVTP UP vVTP UP v    roce 2008 vroce 2008 vroce 2008 vroce 2008 v    ččččíslechíslechíslechíslech    
 
15 začínajících a inovativních firem ve VTP UP má pronajato celkem 1457 m2. Pronajato je 85 % plochy. 
Přijali jsme 23 poptávek po nájmu ve VTP UP. 
Evidovali jsme celkem 48 poptávek po službách VTP UP (poradenství pro firmy, poradenství začínajícím firmám, 
měření a výzkum na zakázku). 
Klientům ve VTP UP (nájemcům) jsme poskytli 92,5 hodin konzultačních služeb. 
Klientům mimo VTP UP (firmy, začínající firmy) jsme poskytli 226 hodin konzultačních služeb. 
Přímo jsme realizovali 2 vzdělávací akce s celkem 57 účastníky. 
Proběhlo 20 propagačních akcí, díky nimž bylo přímo osloveno 6578 potenciálních klientů. 
Zaměstnanci VTP UP strávili celkem 57 dní prohlubováním své odbornosti a kvalifikace. 
 
 
 
 



 

 

 
 
Příloha č. 1 
 
UdUdUdUděěěělené patentylené patentylené patentylené patenty    
 
ZveZveZveZveřřřřejnejnejnejněěěěné pné pné pné přřřřihlášky patentihlášky patentihlášky patentihlášky patentůůůů    
    
Název: Deriváty 2-fenyl-3-hydroxychinolin-4(1H)-onu a způsob jejich přípravy a použití 
Původce: Krejčí Petr, RNDr., Hradil Pavel, Doc., Ing., CSc., Hlaváč Jan, Doc., RNDr., PhD., Hajdúch Marian, 
Doc., MUDr., PhD. 
Datum zveřejnění: 04. 06. 2008 
 
Název: Zdroj světla o rovnoměrné hustotě energie k navození fotodynamického jevu v buňkách in vitro 
Původce: Tomečka Marek, Mgr., Bajgar Robert, Mgr., PhD., Kolářová Hana, Doc., RNDr., CSc.  
Spolupřihlašovatel: Fyzikální ústav AV ČR 
Datum zveřejnění: 02. 07. 2008 
 
Název: Segmentované zrcadlo pro lidar 
Původce: Hrabovský Miroslav, Prof., RNDr., DrSc., Schovánek Petr, RNDr., Palatka Miroslav, RNDr., Pech 
Miroslav, Mgr., Řídký Jan, Mgr. CSc. 
Datum zveřejnění zápisu: 09. 07. 2008 
 
Název: Způsob přípravy rozpustné formulace ve vodě nerozpustných pentacyklických a tetracyklických 
terpenoidů, rozpustná formulace pentacyklického nebo tetracyklického terpenoidu a farmaceutický 
prostředek obsahující tuto rozpustnou formulaci 
Původce: Šarek Jan, RNDr., Phd., Hajdúch Marian, Doc., MUDr., PhD., Svoboda Michal, RNDr., CSc., Nováková 
Kateřina, Ing. 
Datum zveřejnění: 22. 10. 2008 
 
Název: Způsob syntézy nanopráškového železa s ochrannou oxidickou slupkou z přírodních a 
syntetických nanopráškových oxidů a oxihydroxidů železa 
Původce: Zbořil Radek, RNDr., Ph.D., Schneeweiss Oldřich, Ing., DrSc., Filip Jan, Mgr., Mašláň Miroslav, Prof., 
RNDr., CSc., 
Datum zveřejnění: 22. 10. 2008 
 
Název: Způsob přípravy a izolace betulin-diacetátu z březové kůry z papíren a jeho případného zpracování 
na betulin 
Původce: Šarek Jan, RNDr., Phd., Svoboda Michal, RNDr., CSc., Hajdúch Marian, Doc., MUDr., PhD.,  



 

 

Datum zveřejnění: 29. 10. 2008 
 
Název: Negativní kontrastní činidlo 
Původce: Mašláň Miroslav, Prof., RNDr., CSc., Bartoňková Helena, Mgr., Kluchová Kateřina, Mgr., Medřík Ivo, 
Bc., Zbořil Radek, RNDr., Ph.D., Oborný Jiří, RNDr. 
Datum zveřejnění: 26. 11. 2008 
 
Název: Způsob přípravy nanočásticového gama oxidu železitého 
Původce: Mašláň Miroslav, Prof., RNDr., CSc., Kluchová Kateřina, Mgr., Medřík Ivo, Bc., Mgr., Zbořil Radek, 
RNDr., Ph.D. 
Datum zveřejnění: 10. 12. 2008 
 
Zapsané užitné vzoryZapsané užitné vzoryZapsané užitné vzoryZapsané užitné vzory    
    
Název: Optická soustava boroskopu 
Původce: Keprt Jiří, RNDr., DrSc., Pospíšil Ladislav 
Datum zveřejnění zápisu: 13. 02. 2008 
    
Název: Nástavec držáku trysky laserové pracovní hlavy 
Původce: Chmelíčková Hana, RNDr., Grézl Jaroslav, RNDr., Kocíán Lubomír 
Datum zveřejnění zápisu: 27. 02. 2008 
 
Název: Zařízení pro 3D diagnostiku tvaru páteře a zařízení pro 3D diagnostiku pohybu segmentu lidského 
těla 
Původce: Salinger Jiří, Doc., Ing., CSc., Kolisko Petr, Doc., PaedDr., PhD., Krejčí Jakub, Mgr., Štěpaník Petr, 
Ing. 
Datum zveřejnění zápisu: 23. 04. 2008 
 
Název: Zapojení pro 3D diagnostiku tvaru páteře a zapojení pro 3D diagnostiku pohybu segmentu lidského 
těla 
Původce: Salinger Jiří, Doc., Ing., CSc., Kolisko Petr, Doc., PaedDr., PhD., Krejčí Jakub, Mgr., Štěpaník Petr, 
Ing. 
Datum zveřejnění zápisu: 23. 04. 2008 
 
Název: Optická soustava pro měření tvaru konvexních odrazových ploch, zejména segmentů 
velkoplošných sférických zrcadel 
Původce: Pech Miroslav, Mgr., Mandát Dušan, Mgr., Schovánek Petr, RNDr. 
Datum zveřejnění zápisu: 11. 06. 2008 



 

 

 
Podané pPodané pPodané pPodané přřřřihlášky vynálezihlášky vynálezihlášky vynálezihlášky vynálezůůůů se žádostmi o ud se žádostmi o ud se žádostmi o ud se žádostmi o uděěěělení patentu pro lení patentu pro lení patentu pro lení patentu pro ČČČČRRRR    
    
Název: Způsob zjištění senzitivity pacientů s nádorovým onemocněním na biologickou léčbu  
Původce: Hajdúch Marian, Dzechciarková Marta, Radová Lenka, Svoboda Marek  
Spolupřihlašovatel: Masarykův onkologický ústav  
Datum podání přihlášky: 25. 01. 2008 
    
Název: Sacharidové deriváty lupanu, jejich použití a farmaceutické přípravky obsahující tyto deriváty 
Původce: Pakulski Zbigniew Andrzej, Cmoch Piotr,  Swaczynová Jana, Mgr., Ph.D., Strnad Miroslav, Prof., 
CSc. 
Spolupřihlašovatel: Institute of Organic Chemistry, Polish Academy of Sciences 
Datum podání přihlášky: 30. 01. 2008 
    
    
Název: Optická soustava pro měření tvaru konvexních odrazových ploch, zejména segmentů 
velkoplošných sférických zrcadel 
Původce: Pech Miroslav, Mgr., Mandát Dušan, Mgr., Schovánek Petr, RNDr. 
Datum podání přihlášky: 24. 04. 2008 
    
    
Název: Deriváty triterpenoidů pro léčbu nádorových onemocnění a jejich příprava 
Původce: Šarek Jan, RNDr., Biedermann David, Mgr., Hajdúch Marian, Doc., MUDr., PhD. 
Spolupřihlašovatel: Univerzita Karlova v Praze 
Datum podání přihlášky: 01. 09. 2008 
    
Název: 2-deoxyglykosidy triterpenoidů, způsob jejich přípravy a jejich použití jako léčivo 
Původce: Šarek Jan, RNDr., PhD., Spáčilová Pavla, Mgr., Hajdúch Marian, Doc., MUDr., PhD. 
Datum podání přihlášky: 13. 11. 2008 
 
Název: Zařízení pro ozařování vzorků ultrazvukem 
Původce: Doležal Ladislav, Ing., CSc., Kolářová Hana, Doc. RNDr., CSc., Hradil Jaroslav 
Datum podání přihlášky: 18. 11. 2008  
 
Název: Iontový zdroj pro nižší meze detekce u spektrometrických měření 
Původce: Lemr Karel, Prof., RNDr., PhD., Ranc Václav, Mgr., Havlíček Vladimír, Doc., Ing., Dr., Bednář Petr, 
Doc., RNDr., PhD., Ševčík Juraj, Prof. RNDr., PhD., Hlaváč Jan, Doc., RNDr., PhD., Papoušková Barbora, Mgr.   
Datum podání přihlášky: 28. 04. 2008  



 

 

 
Podané mezinárodní pPodané mezinárodní pPodané mezinárodní pPodané mezinárodní přřřřihlášky vynálezihlášky vynálezihlášky vynálezihlášky vynálezůůůů    
    
Název: Method of preparation and isolation of betulin diacetate from birch bark from paper mills and its 
optional processing to betulin 
Původce: Šarek Jan, RNDr., PhD., Svoboda Michal, RNDr., CSc., Hajdúch Marian, Doc., MUDr., PhD. 
Spolupřihlašovatel: Univerzita Karlova v Praze, Praha, I. Q. A., a. s. 
Datum podání přihlášky: 09. 01. 2008  
    
Název: Negative Contrast Agent  
Původce: Mašláň Miroslav, Prof., RNDr., CSc., Bartoňková Helena, Mgr., Kluchová Kateřina, Mgr., Medřík Ivo, 
Bc., Zbořil Radek, RNDr., Ph.D., Oborný Jiří, RNDr. 
Datum podání přihlášky: 28. 01. 2008  
    
Název: The Method of Synthesis of the Iron Nanopowder with the Protective Oxidic Coat from Natural and 
Synthetic Nanopowdered Iron Oxides and Oxihydroxides 
Původce: Zbořil Radek, RNDr., Ph.D., Schneeweiss Oldřich, Ing., DrSc., Filip Jan, Mgr., Mašláň Miroslav, Prof., 
RNDr., CSc. 
Datum podání přihlášky: 03. 04. 2008  
    
Název: Substituted 6-anilinopurine derivatives as inhibitors of cytokinin oxidase/dehydrogenase and 
preparations containing these derivatives 
Původce: Spíchal Lukáš, Mgr. PhD., Gemrotová Markéta, Mgr., Zatloukal Marek, RNDr., Frébortová Jitka, 
Mgr., PhD., Galuszka Petr, Mgr. PhD., Doležal Karel, Dr., Strnad Miroslav, Prof., CSc., Werner Tomáš, Mgr., 
PhD., Schmulling Thomas, Prof. 
Spolupřihlašovatel: Freie Universitat Berlin, DE 
Datum podání přihlášky: 02. 07. 2008  
    
Název: Natural Brassinosteroids for Use for Treating Hyperproliferation, Treating Proliferative Diseases 
and Reducing Adverse Effects of Steroid Dysfunction in Mammals, Pharmaceutical Composition and its 
Use 
Původce: Swaczynova Jana, Hoffmanova Lucie, Steigerova Jana, Kohout Ladislav, Kolar Zdenek 
Datum podání přihlášky: 20. 08. 2008  
    
Název: Substituted 6-(alkylbenzylamino)purine derivatives for use as cytokinin receptor antagonists and 
preparations containing these derivatives 
Původce: Popa Igor, Dr., Spíchal Lukáš, Mgr. PhD., Voller Jiří, Mgr., Doležal Karel, Dr., Strnad Miroslav, Prof., 
CSc., Werner Tomáš, Mgr., PhD., Schmulling Thomas, Prof.  



 

 

Spolupřihlašovatel: Freie Universitat Berlin, DE 
Datum podání přihlášky: 03. 10. 2008  
    
ZveZveZveZveřřřřejnejnejnejněěěěnénénéné mezinárodní p mezinárodní p mezinárodní p mezinárodní přřřřihlášky patentihlášky patentihlášky patentihlášky patentůůůů    
 
Název: Derivates of 2-phenyl-3-hydroxyquinoline-4(1H)-One and Methods of their Preparation and 
Utilization 
Původce: Petr Krejčí, RNDr., Pavel Hradil, Doc., RNDr., Ph.D., Hlaváč Jan, Doc., RNDr., PhD., Hajdúch Marian, 
Doc., MUDr., PhD. 
Datum zveřejnění přihlášky: 13. 03. 2008  
 
Název: Method of  Preparation of a Soluble Formulation of Water-insoluble Pentacyclic and Tetracyclic 
Terpenoids, a Soluble Formulation of a Pentacyclic or Tetracyclic terpenoid and a Pharmaceutical 
Composition Containing this Soluble Formulation    
Původce: Šarek Jan, Hajdúch Marian, Svoboda Michal, Novákova Kateřina, Spáčilová Pavla, Kubelka Tomáš, 
Biedermann David 
Spolupřihlašovatel: Univerzita Karlova v Praze, Praha, I. Q. A., a. s. 
Datum zveřejnění přihlášky: 03. 04. 2008  
 
Název: Method of preparation and isolation of betulin diacetate from birch bark from paper mills and its 
optional processing to betulin 
Původce: Šarek Jan, RNDr., PhD., Svoboda Michal, RNDr., CSc., Hajdúch Marian, Doc., MUDr., PhD. 
Spolupřihlašovatel: Univerzita Karlova v Praze, Praha, I. Q. A., a. s. 
Datum zveřejnění přihlášky: 24. 07. 2008  
 
Název: Negative Contrast Agent  
Původce: Mašláň Miroslav, Prof., RNDr., CSc., Bartoňková Helena, Mgr., Kluchová Kateřina, 
Mgr., Medřík Ivo, Bc., Zbořil Radek, RNDr., Ph.D., Oborný Jiří, RNDr. 
Datum zveřejnění přihlášky: 14. 08. 2008  
 
Název: The Method of Synthesis of the Iron Nanopowder with the Protective Oxidic Coat from Natural and 
Synthetic Nanopowdered Iron Oxides and Oxihydroxides 
Původce: Zbořil Radek, RNDr., Ph.D., Schneeweiss Oldřich, Ing., DrSc., Filip Jan, Mgr., Mašláň Miroslav, Prof., 
RNDr., CSc. 
Datum zveřejnění přihlášky: 23. 10. 2008  
    
    
    



 

 

    
    
Podané pPodané pPodané pPodané přřřřihlášky užitných vzorihlášky užitných vzorihlášky užitných vzorihlášky užitných vzorůůůů    
 
Název: Zařízení pro ozařování vzorků ultrazvukem 
Původce: Doležal Ladislav, Ing., CSc., Kolářová Hana, Doc. RNDr., CSc., Hradil Jaroslav 
Datum podání přihlášky: 18. 11. 2008  
    
 



 

 

 
Příloha č. 2 
 
PropagaPropagaPropagaPropagačččční akce VTP UP vní akce VTP UP vní akce VTP UP vní akce VTP UP v    roce 2008roce 2008roce 2008roce 2008    
 
 
Venkovní a vnitřní propagace 
 
Cityboardy:  tržnice (stadion Lokomotiva) 
  obchvat (Lidl) 
 
Stojany:   Magistrát (Hynaisova) 
  Magistrát (U Jelena) 
  Úřad práce (školicí místnost pro studenty) 
  Moravská vysoká škola (studovna, knihovna) 
  UP  - recepce koleje Neředín 
   - Přírodovědecká fakulta – Holice 
    
Nástěnky: Moravská vysoká škola 
  UP - koleje 17. listopadu 
   - koleje Bedřicha Václavka 
   - koleje gen. Svobody 
   - koleje Šmeralovy 
   - menza 17. listopadu (2x) 
   - Sportovní hala UP (2x) 
   - Podnikatelský inkubátor 
 
 
Tiskové zprávy 
 
duben 2008 – Průzkum podnikavosti studentů UP 
červen 2008 – 1. narozeniny PI VTP UP 
 
Weby a bannery 
 
vlastní www stránky 
www.UPOL.cz 
banner na www.kr-olomoucky.cz – od července do prosince 2008 
www.reality.cz 
 
Inzeráty 
2x inzerát v měsíčníku Krajské noviny 



 

 

 
Výstupy v médiích 
Hospodářské noviny (2x) 
regionální přílohy MfD, Lidové noviny, Právo 
Olomoucký deník 
Český rozhlas Olomouc, Český rozhlas Radiožurnál 
UP Žurnál 
Časopis Hospodářské komory 
 
Pravidelně probíhal mailing a e-mailing potenciálním zákazníkům VTP UP. 
 
 
  


