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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 Olomouci Olomouci Olomouci     
(VTP UP)(VTP UP)(VTP UP)(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 2009roce 2009roce 2009roce 2009 prob prob prob 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    
 
 
PosláníPosláníPosláníPoslání (mise) (mise) (mise) (mise)    
 
Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci (VTP UP) 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.  
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StrategieStrategieStrategieStrategie    
 

• Nájemní kancelářské, výrobní a laboratorní prostory pro firmy se zajímavým podnikatelským nápadem 
a zaměřením. 

• Dotovaný nájem kancelářských prostor a poradenské služby v Podnikatelském inkubátoru. 
• Poradenství pro začínající podnikatele, pomoc začínajícím podnikatelům s přípravou podnikatelského 

záměru, se založením firmy, s marketingem a propagací. 
• Dotační poradenství pro firmy, příprava žádostí o dotace a dotační management. 
• Ochrana duševního vlastnictví Univerzity Palackého v Olomouci i klientů VTP UP. 
• Informační a technologický transfer, využití přístrojů a know-how Univerzity Palackého v Olomouci 
• Vzdělávání v oblasti inovací a podnikání. 
• Propagace a networking. 

 
 
 
 
 

ČČČČinnosti VTP UP vinnosti VTP UP vinnosti VTP UP vinnosti VTP UP v    roce 2009roce 2009roce 2009roce 2009    
 
 
Kontaktní místo UP pro tKontaktní místo UP pro tKontaktní místo UP pro tKontaktní místo 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 ččččinnostiinnostiinnostiinnosti pracovištím UP. pracovištím UP. pracovištím UP. pracovištím UP.    
 
V roce 2009 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 Katalogu 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 2009 jsme získali 3 větší zakázky z oblastí optiky, fotovoltaiky a chemie. 
 
Proběhl jeden kontaktní workshop mezi aplikační sférou a zástupci vědeckovýzkumných pracovišť Univerzity 
Palackého v Olomouci, na kterém byla navázána funkční spolupráce mezi dvěma firmami  a dvěma pracovišti UPOL. 
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Pronájem nebytových prostor vPronájem nebytových prostor vPronájem nebytových prostor vPronájem nebytových prostor v    nemovitostech spravovanemovitostech spravovanemovitostech spravovanemovitostech spravovaných VTP UPných VTP UPných VTP UPných VTP UP    
 
VTP UP disponuje nebytovými prostorami 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 mBlok A o velikosti 1560 mBlok A o velikosti 1560 mBlok A o velikosti 1560 m2222 k k k k    pronájmu  pronájmu  pronájmu  pronájmu      
Pronajato 1560 m2, z toho 810 m2 inovativním firmám a 750 m2 pracovištím UP. Celkem pronajato 100 %. 
Blok B Blok B Blok B Blok B –––– Podnikatelský inkubátor o velikosti 1040 m Podnikatelský inkubátor o velikosti 1040 m Podnikatelský inkubátor o velikosti 1040 m Podnikatelský inkubátor o velikosti 1040 m2222 k k k k    pronájmupronájmupronájmupronájmu    
Pronajato  824  m2, tj. 79 % plochy k pronájmu. 
 
Celkem 2600 m2 k pronájmu, pronajato 92 % plochy. 
 
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 a 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 
softwarové firmy. 

VVVV    roce 2009roce 2009roce 2009roce 2009 pronajato celkem pronajato  pronajato celkem pronajato  pronajato celkem pronajato  pronajato celkem pronajato 92929292 % dostupné plochy, z % dostupné plochy, z % dostupné plochy, z % dostupné plochy, z    toho využilo pronájem toho využilo pronájem toho využilo pronájem toho využilo pronájem osmosmosmosmnáctnáctnáctnáct    
zazazazaččččínajících a inovativních firem a ínajících a inovativních firem a ínajících a inovativních firem a ínajících a inovativních firem a ttttřřřři i i i  pracovišt pracovišt pracovišt pracovištěěěě UP. UP. UP. UP.    
    
Počet zaměstnanců firem a pracovišť ve VTP UP: 69 
Počet firem ve VTP UP celkem: 18     Počet pracovišť UP ve VTP UP: 3 
Pronajaté m2:  1384      Pronajaté m2:  1000 

• počet inkubovaných firem: 10 
• pronajaté m2 inkubovaným firmám: 430 
• počet zaměstnanců inkubovaných firem: 17 
• počet ostatních firem ve VTP UP: 8 
• pronajaté m2 ostatním firmám: 954 
• počet zaměstnanců ostatních firem: 36 
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Seznam firem ve VTP UP kSeznam firem ve VTP UP kSeznam firem ve VTP UP kSeznam firem ve VTP UP k    31. 12. 200931. 12. 200931. 12. 200931. 12. 2009 
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Odborné poradenství akademOdborné poradenství akademOdborné poradenství akademOdborné poradenství akademickým pracovníkickým pracovníkickým pracovníkickým 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 2009 jsme poskytli poradenství několika desítkám zájemců především z řad studentů UP, ale i začínajícím 
firmám z Olomouckého kraje. Vybíráme nejzajímavější projekty:  
- Komercionalizace užitného vzoru uplatnitelného v oblasti alternativních zdrojů energie, spalovacích motorech, 
přenosových zařízeních a dalších oborech 
- Projekt zaměřený na ochranu přírody 
- Projekt na výrobu a prodej speciální výpočetní techniky 
- Projekt pořádání odborných akcí 
- Komercionalizace připravovaného patentu v oblasti výroby laboratorního vybavení 
- Projekt zahájení výroby a prodeje inovovaného spotřebního materiálu pro laboratorní využití 
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- Softwarový projekt – volnočasový portál 
- Internetový projekt – komunitní server 
 
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 začala už v roce 2008. 
 
 
 
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 a dalších 
úřadů jménem Univerzity Palackého v Olomouci. 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 2009 vstoupila v platnost nová směrnice Realizace práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě Palackého 
v Olomouci, jejíž přípravu jsme iniciovali a řídili od roku 2007. 
 
Uspořádali jsme tři semináře zaměřené na ochranu duševního vlastnictví. 
 
Seznam přihlášek patentů, udělených patentů, užitných vzorů a mezinárodních patentů v roce 2009 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 návrhů, 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 těchto subjektů, sleduje       a vyhodnocuje účast UP 
ve v těchto společnostech a předkládá kvestorovi UP stanovisko k podnikatelskému záměru zamýšleného spin-off 
subjektu. 
 
V roce 2009 nebyl na UP připravován žádný spin-off  projekt . 
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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 2009 jsme realizovali tyto projekty žádostí o dotaci: 
 

• Dynatech, s.r.o. - program ICT a strategické služby - GIS Works – Facility Management – strategická 
modernizace produktu - oponenturaoponenturaoponenturaoponentura 

• VHH Thermont s.r.o. - program Školící střediska - Rozvoj lidských zdrojů společnosti VHH THERMONT s.r.o. - 
ppppřřřříprava žádostiíprava žádostiíprava žádostiíprava žádosti 

• MedChemBio z.s.p.o. - program Spolupráce - Klastr MedChemBio - ppppřřřříprava žádostiíprava žádostiíprava žádostiíprava žádosti 
• ABO Valve, s.r.o. - program ICT v podnicích - Pořízení a rozšíření informačních systémů a dalších prvků ICT - 

ppppřřřříprava žádostiíprava žádostiíprava žádostiíprava žádosti 
• Univerzita Palackého v Olomouci - program Inovace - Patent - Deriváty 2-fenyl-3-hydroxychinolin-4(1H)-

onu a způsob jejich přípravy - ppppřřřříprava žádostiíprava žádostiíprava žádostiíprava žádosti 
• ABO Valve, s.r.o. - program Potenciál - Rozšíření kapacity vývojového oddělení společnosti ABO valve, s.r.o. - 

oponenturaoponenturaoponenturaoponentura 
• pitSoftware, s.r.o. - program ICT a strategické služby - Informační systém facility management - ppppřřřříprava íprava íprava íprava 

žádostižádostižádostižádosti 
• Rep tisk, s.r.o. - program Rozvoj - Zvýšení efektivity a kvality polygrafické produkce - ppppřřřříprava žádosti íprava žádosti íprava žádosti íprava žádosti  
• Redo s.r.o. – program Nemovitosti - Rekonstrukce objektů na výrobní prostory firmy REDO, s.r.o. –––– p p p přřřříprava íprava íprava íprava 

žádostižádostižádostižádosti    
 
 
 
 
Spolupráce sSpolupráce sSpolupráce sSpolupráce s    ostatními vostatními vostatními vostatními věěěědeckotechnickými parky vdeckotechnickými parky vdeckotechnickými parky vdeckotechnickými parky v    ČČČČeské republice i veské republice i veské republice i veské republice i v    zahranizahranizahranizahraniččččí í í í vvvv    rámci jejich rámci jejich rámci jejich rámci jejich ččččinnostiinnostiinnostiinnosti    
 
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.  
 
Jako členové Společnosti vědeckotechnických parků České republiky se podílíme na činnosti sdružení z pozice 
člena výboru SVTP. 
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Interní zálInterní zálInterní zálInterní záležitostiežitostiežitostiežitosti a marketing v a marketing v a marketing v a marketing v    roce 2009roce 2009roce 2009roce 2009    
 
Nadále se zvyšují odborné kompetence konzultantů VTP UP. Konzultanti strávili celkem 22 dní vzděláváním. 
Konzultanti navštívili například specializovaný seminář Jak napsat business plán vedený Ondřejem Bartošem 
z Credo Ventures, intenzivní kurs Vyjednávání organizovaný vzdělávací agenturou ELseAZ a konzultant 
specializovaný na ochranu duševního vlastnictví pravidelně navštěvuje Institut průmyslově právní ochrany. 
 
Vznikl manuál interních procesů VTP UP. Podařilo se dokončit implementaci systému Customer Relationship 
Management Microsoft Dynamics CRM, který nám pomáhá řídit vztahy se zákazníky a potenciálními zákazníky, 
stejně jako řídit obchodní případy a propagační akce pro nás a naše klienty.  
 
 
Zapojení vZapojení vZapojení vZapojení v    projektechprojektechprojektechprojektech    

VTP UP získalVTP UP získalVTP UP získalVTP UP získal v v v v    roce 2009 projektroce 2009 projektroce 2009 projektroce 2009 projekt VaV pro praxi: Ochrana výsledkVaV pro praxi: Ochrana výsledkVaV pro praxi: Ochrana výsledkVaV pro praxi: Ochrana výsledkůůůů VaV, licencování patent VaV, licencování patent VaV, licencování patent VaV, licencování patentůůůů a a a a    knowknowknowknow----how how how how 
aaaa    podpora spolupráce spodpora spolupráce spodpora spolupráce spodpora spolupráce s    prprprprůůůůmyslem, komunikace výsledkmyslem, komunikace výsledkmyslem, komunikace výsledkmyslem, komunikace výsledkůůůů VaV VaV VaV VaV    

Projekt reaguje na situaci, kdy v povědomí akademických pracovníků a postgraduálních studentů není zakotven 
pojem ochrana průmyslového vlastnictví. Realizací projektu si klademe za cíl rozšířit povědomí o nutnosti ochrany 
průmyslového vlastnictví a jeho dalšího využití. Nezapomeneme ani na oblast komunikace, propagace a řízení 
spolupráce mezi vědeckými pracovníky a průmyslem. Projekt bude využívat případových studií, zkušenosti 
zástupců výzkumných pracovišť univerzity (technology scoutů) a bude reagovat na jejich podněty.  
Zaměříme se i na studenty technicky zaměřených SŠ/VOŠ v našem regionu a vzbudíme v nich zájem o studium 
technických nebo přírodovědných oborů. Projekt budou realizovat konzultanti VTP UP.  

• Začátek projektu: 1. 7. 2009 
• Ukončení projektu: 30. 6. 2012 
• Financování: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
• Celkové uznatelné náklady projektu: 2 926 240 Kč 

 

VTP UP participuje na projektuVTP UP participuje na projektuVTP UP participuje na projektuVTP UP participuje na projektu    PPPPřřřřírodovírodovírodovírodověěěědec: Rozvoj odborných kompetencí talentovaných studentdec: Rozvoj odborných kompetencí talentovaných studentdec: Rozvoj odborných kompetencí talentovaných studentdec: Rozvoj odborných kompetencí talentovaných studentůůůů    
ststststřřřředních škol ve vedních škol ve vedních škol ve vedních škol ve věěěědecko výzkumné práci vdecko výzkumné práci vdecko výzkumné práci vdecko výzkumné práci v    oblasti poblasti poblasti poblasti přřřřírodních vírodních vírodních vírodních věěěědddd  

Projekt je zacílen na systematický rozvoj kompetencí talentovaných studentů středních škol pro jejich zapojení do 
VaV se zaměřením na přírodovědné vzdělávání a rozvoj samostatné tvůrčí práce, základ úspěšné kariéry pracovníka 
VaV. Uvedený cíl bude realizován prostřednictvím klíčových aktivit zaměřených na systematickou aktivní práci VŠ 
pedagogů společně s kolegy ze středních škol s cílovou skupinou při rozvíjení odborných znalostí v oblasti 
přírodních věd, zejména matematiky, fyziky a chemie. Studenti se účastní celoročního systému odborně 
vzdělávacích akcí, zaměřených na prohlubování jejich znalostí získaných na střední škole na úroveň nutnou pro 
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jejich aktivní zapojení do vědecko-výzkumné činnosti. Následně pak budou tito studenti zapojeni přímo do práce 
vědecko-výzkumných týmů na VŠ, s cílem podchytit jejich zájem pro další studium přírodních věd a pokračování 
v kariéře vědecko-výzkumného pracovníka.  

• Začátek projektu: 1. 7. 2009 
• Ukončení projektu: 30. 6. 2012 
• Financování: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
• Celkové uznatelné náklady projektu: 9 410 666 Kč 

    

VTP UP jVTP UP jVTP UP jVTP UP je zapojen i do projektue zapojen i do projektue zapojen i do projektue zapojen i do projektu RozšíRozšíRozšíRozšířřřření kvalifikaení kvalifikaení kvalifikaení kvalifikaččččních kompetencí doktorských studijních programních kompetencí doktorských studijních programních kompetencí doktorských studijních programních kompetencí doktorských studijních programůůůů na LF  na LF  na LF  na LF 
UPUPUPUP 

Cílem projektu je připravit a realizovat kurz sestávající ze základní všeobecné části (přednášky a interaktivní 
semináře) a nadstavbové experimentální části. Kurz je určen pro studenty doktorských studijních programů LF UP 
a studenty dalších fakult a institucí zaměřených na biomedicinské obory. Tento model kurzu inovuje a rozvíjí 
v současnosti zavedený systém všeobecné přípravy studentů DSP. Tématická skladba obou částí kurzu vychází ze 
systému vědecké práce a orientace na aplikovaný výzkum, experimentální část vychází vstříc požadavku 
potenciálních zaměstnavatelů na praktické zkušenosti absolventů. Experimentální kurz je stěžejní částí projektu 
a velká část prostředků je proto určena na sestavení a provedení experimentů. Frekventanti získají nejen základní 
informace pro vědeckou práci, ale cenné praktické zkušenosti. Kurz je realizován na lékařské fakultě Univerzity 
Palackého a Biofyzikálním ústavu AV ČR v Brně.  

• Začátek projektu: 1. 6. 2009 
• Ukončení projektu: 31. 10. 2011 
• Financování: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
• Celkové uznatelné náklady projektu: 6 430 089 Kč 

 

Jsme zapojeni i do individuálního projektu národního, který realizuje MŠMT: Efektivní transfer znalostí aEfektivní transfer znalostí aEfektivní transfer znalostí aEfektivní transfer znalostí a    poznatkpoznatkpoznatkpoznatkůůůů    
zzzz    výzkumu avýzkumu avýzkumu avýzkumu a    vývoje do praxe avývoje do praxe avývoje do praxe avývoje do praxe a    jejich následné využití (EF TRANS) jejich následné využití (EF TRANS) jejich následné využití (EF TRANS) jejich následné využití (EF TRANS)     

Cílem projektu je nastavit a pomoci realizovat efektivní transfer přenosu znalostí tvořených v rámci výzkumných 
a vývojových aktivit do praxe. Projekt je jeden ze šesti individuálních projektů národních realizovaných 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

VTP UP je zapojeno do EF TRANS sítě a plní roli regionálního experta. 
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Rozvoj VTP UPRozvoj VTP UPRozvoj VTP UPRozvoj VTP UP    
 
Byl připraven investiční záměr na rekonstrukci bloku A VTP UP. Byla zpracována projektová dokumentace  a projekt 
do programu Prosperita z Operačního programu Podnikání a inovace. Projekt byl podán v prosinci 2009. Předmětem 
projektu je rekonstrukce bloku A VTP UP a další rozvoj VTP UP.  Předpokládané náklady projektu jsou 35 mil. Kč. 
Výsledkem budou moderní nájemní prostory vhodné pro výrobu a laboratoře. Rekonstrukce bude provedena v letech 
2011–2012. 
 
Do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl připraven projekt: 
 
Po škole Po škole Po škole Po škole ---- Zefektivn Zefektivn Zefektivn Zefektivněěěění pní pní pní přřřřecececechodu absolventhodu absolventhodu absolventhodu absolventůůůů UPOL do praxe UPOL do praxe UPOL do praxe UPOL do praxe    
 
S dalšími vědeckotechnickými parky a ve spolupráci se Společností vědeckotechnických parků České republiky 
připravujeme projekt Národní síť spolupráce univerzit a VTP do výzvy OPVK 2.4 Partnerství a sítě. 
 
 
ZahraniZahraniZahraniZahraničččční spoluprní spoluprní spoluprní spolupráceáceáceáce    
 
V dubnu 2009 VTP UP zastupoval Univerzitu Palackého v Olomouci na akci CzechRegDays v Bruselu.  
 
Ve VTP UP jsme na podzim 2009 přivítali delegace z Číny a Taiwanu. 
 
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    
    
Grafickému manuálu byly přizpůsobeny veškeré tiskové materiály i webové stránky. Webové stránky jsme navíc 
informačně rozšířili tak, aby byly pro cílovou skupinu hodnotným informačním zdrojem.   
 
Proběhlo 17 propagačních akcí, díky nimž bylo přímo osloveno 8.970 potenciálních klientů. Indikativní seznam je 
uveden v Příloze č. 2. 
 
Kromě soustavné propagace služeb Poradenství pro firmy jsme se v roce 2009 zrealizovali dvě marketingové akce 
zaměřené na propagaci služeb Měření a výzkum pro firmy a Podnikatelský inkubátor. 
 
Propagace služby MPropagace služby MPropagace služby MPropagace služby Měřěřěřěření, výzkum a analýzy na zakázku VTP UPení, výzkum a analýzy na zakázku VTP UPení, výzkum a analýzy na zakázku VTP UPení, výzkum a analýzy na zakázku VTP UP    
 
Cílená kampaň zaměřená na odbornou veřejnost (články a inzerce v odborných časopisech), která byla 
doprovázena PR akcí „Měření je zábava“. Smyslem akce, která se konala v březnu 2009, bylo přitáhnout pozornost 
široké veřejnosti a  novinářů k naší službě měření a výzkum na zakázku. Podstatou akce byla tipovací soutěž, kolik 



 

 

12

měří Sloup Nejsvětější Trojice s následným přeměřením této památky chráněné UNESCO odbornou firmou z VTP UP 
s podtextem, že odborníci z Univerzity Palackého v Olomouci změří vše. 
    
PrPrPrPrůůůůzkum plánzkum plánzkum plánzkum plánůůůů a zájmu student a zájmu student a zájmu student a zájmu studentůůůů Univerzity Palackého v Univerzity Palackého v Univerzity Palackého v Univerzity Palackého v    OlomouciOlomouciOlomouciOlomouci    
 
Průzkum probíhal v prostorách UPOL v dubnu a květnu 2009 a zapojilo se do něj 3.500 studentů. Smyslem bylo 
poukázat na služby Podnikatelského inkubátoru VTP UP a zjistit plány a zájmy studentů UPOL, zejména související 
s jejich dalším směřováním po ukončení studia, včetně zjištění jejich zájmu o podnikání a o využití služeb 
Podnikatelského inkubátoru. Průzkum navazoval na podobný průzkum, který VTP UP organizoval v roce 2008. 
Povědomí studentů o existenci Podnikatelského inkubátoru VTP UP a jeho služeb vzrostlo z 23% v roce 2008 na 44% 
v roce 2009. Výsledky průzkumu jsou k dispozici na stránkách VTP UP. 
 
 
 VTP UP VTP UP VTP UP VTP UP v  v  v  v ččččíslechíslechíslechíslech 
    
18 firem a 3 pracoviště univerzity mají pronajato 92 % dostupné plochy k pronájmu VTP UP. 
Přijali  jsme celkem 14 poptávek po  nájmu ve VTP UP. 
Evidovali jsme celkem 91 poptávek po službách VTP UP (poradenství pro firmy, poradenství začínajícím firmám, 
měření a výzkum na zakázku). 
Klientům ve VTP UP (nájemcům) jsme poskytli 108 hodin konzultačních služeb. 
Klientům mimo VTP UP (firmy, začínající firmy) jsme poskytli 398 hodin konzultačních služeb. 
Přímo jsme realizovali 4 vzdělávací akce s celkem 48 účastníky. 
Proběhlo 17 propagačních akcí, díky kterým bylo osloveno 8970 potenciálních klientů. 
Zaměstnanci VTP UP strávili celkem 22 dnů prohlubováním své odbornosti a kvalifikace. 
 
 
Vývoj sledovaných ukazatelVývoj sledovaných ukazatelVývoj sledovaných ukazatelVývoj sledovaných ukazatelůůůů VTP UP  VTP UP  VTP UP  VTP UP v letechv letechv letechv letech 2006 2006 2006 2006    ---- 2009 2009 2009 2009    
 

2006 2007 2008 2009
Obsazenost bloku A 100 100 100 100
Obsazenost bloku B - Podnikatelský inkubátor 0 38 59 79
Obsazenost VTP UP celkem 60 75 85 92
Počet nájemců - začínajících a inovativních firem 4 7 14 18
Počet poptávek po nájmu n.a. 16 23 14
Počet poptávek po službách n.a. 7 48 91
Počet hodin konzultací firmám ve VTP UP n.a. 34 92,5 108
Počet hodin konzultací firmám mimo VTP UP n.a. 59 226 398
Počet nově konzultovaných projektů firem n.a. 10 7 8
Počet zprostředkovaných zakázek měření a výzkum 0 0 4 3
Počet realizovaných vzdělávacích akcí VTP UP n.a. 2 2 4
Počet účastníků vzdělávacích akcí n.a. 11 57 48
Počet transferů technologií zprostředkovaných VTP UP n.a. 0 1 1
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Příloha č. 1 
 
 
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 patentlení patentlení patentlení patentůůůů pro  pro  pro  pro ČČČČR R R R     
 
Název:  ZpZpZpZpůůůůsob zjištsob zjištsob zjištsob zjištěěěění vyššího rizika recidivy nádorového onení vyššího rizika recidivy nádorového onení vyššího rizika recidivy nádorového onení vyššího rizika recidivy nádorového onemocnmocnmocnmocněěěěníníníní     
Číslo přihlášky: PV 2009-32 
Původce: Hajduch Marián, doc., MUDr., PhD., Srovnal Josef, MUDr. , Duda Miloslav, prof. MUDr., DrSc., Vysloužil Kamil, 
doc., MUDr., CSc., Skalický Pavel MUDr., Mgr., Ph.D. 
 
Název: Substituované deriváty 6Substituované deriváty 6Substituované deriváty 6Substituované deriváty 6----(2(2(2(2----aminobenzylamino)purinu, jejich použití jako léaminobenzylamino)purinu, jejich použití jako léaminobenzylamino)purinu, jejich použití jako léaminobenzylamino)purinu, jejich použití jako léččččiva a piva a piva a piva a přřřřípravky tyto ípravky tyto ípravky tyto ípravky tyto 
slouslouslouslouččččeniny obsahujícíeniny obsahujícíeniny obsahujícíeniny obsahující 
Číslo přihlášky: PV 2009-45  
Původce: Havlíček Vladimír, doc., Dr., Ing,, Kryštof Vladimír, RNDr., Ph.D., Zatloukal Marek, RNDr., Doležal Karel, Dr., 
Strnad Miroslav, prof., CSc., Vojtěšek Bořivoj, RNDr., CSc. 
 
Název: ZpZpZpZpůůůůsob produkce synchronizovaných adherentnsob produkce synchronizovaných adherentnsob produkce synchronizovaných adherentnsob produkce synchronizovaných adherentněěěě rostoucích bun rostoucích bun rostoucích bun rostoucích buněčěčěčěčných linií a pných linií a pných linií a pných linií a přřřřístroj pro provádístroj pro provádístroj pro provádístroj pro prováděěěění ní ní ní 
tohoto zptohoto zptohoto zptohoto způůůůsobusobusobusobu  
Číslo přihlášky: PV 2009-236 
Původce: Mistřík Martin, Mgr. 
 
Název:  Oxalátokomplexy platiny s deriváty N6Oxalátokomplexy platiny s deriváty N6Oxalátokomplexy platiny s deriváty N6Oxalátokomplexy platiny s deriváty N6----benzyladeninu, zpbenzyladeninu, zpbenzyladeninu, zpbenzyladeninu, způůůůsob jejich psob jejich psob jejich psob jejich přřřřípravy a použití típravy a použití típravy a použití típravy a použití těěěěchto chto chto chto 
komplexkomplexkomplexkomplexůůůů jako lé jako lé jako lé jako léččččiv v protinádorové terapiiiv v protinádorové terapiiiv v protinádorové terapiiiv v protinádorové terapii  
Číslo přihlášky: PV 2009-257 
Původce: Štarha Pavel, Mgr., Trávníček Zdeněk, prof., RNDr., PhD., Popa Igor, Mgr., CSc. 
 
Název: Substituované 6Substituované 6Substituované 6Substituované 6----benzylaminopurin ribosidy, jejich použití a farmaceutický pbenzylaminopurin ribosidy, jejich použití a farmaceutický pbenzylaminopurin ribosidy, jejich použití a farmaceutický pbenzylaminopurin ribosidy, jejich použití a farmaceutický přřřřípravek tyto slouípravek tyto slouípravek tyto slouípravek tyto slouččččeníny eníny eníny eníny 
obsahujícíobsahujícíobsahujícíobsahující  
Číslo přihlášky: PV 2009-298 
Původce: Szüčová Lucie Mgr. , Ph.D., Kryštof Vladimír, RNDr., Ph.D., Zatloukal Marek, RNDr., Doležal Karel, Dr., Strnad 
Miroslav, prof., CSc. 
Spolupřihlašovatel: BioPattents, s.r.o. 
 
Název: Substituované deriváty 6Substituované deriváty 6Substituované deriváty 6Substituované deriváty 6----(2(2(2(2----hydroxybenzylamino)purinu, jejich použití jako léhydroxybenzylamino)purinu, jejich použití jako léhydroxybenzylamino)purinu, jejich použití jako léhydroxybenzylamino)purinu, jejich použití jako léččččiva a farmaceutické iva a farmaceutické iva a farmaceutické iva a farmaceutické 
ppppřřřřípravky tyto slouípravky tyto slouípravky tyto slouípravky tyto slouččččeniny obsahujícíeniny obsahujícíeniny obsahujícíeniny obsahující    
Číslo přihlášky: PV 2009-359 
Původce: Zatloukal Marek, RNDr., Popa Igor, Mgr., CSc., Havlíček Vladimír, doc., Dr., Ing, Kryštof Vladimír, RNDr., Ph.D., 
Doležal Karel, Dr., Strnad Miroslav, prof., CSc.   
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Název: CyklobutanCyklobutanCyklobutanCyklobutan----1,1 dikarboxlátokomplexy platiny s deriváty n61,1 dikarboxlátokomplexy platiny s deriváty n61,1 dikarboxlátokomplexy platiny s deriváty n61,1 dikarboxlátokomplexy platiny s deriváty n6----benzyladeninu, zpbenzyladeninu, zpbenzyladeninu, zpbenzyladeninu, způůůůssssoby jejich poby jejich poby jejich poby jejich přřřřípravy a ípravy a ípravy a ípravy a 
použití tpoužití tpoužití tpoužití těěěěchto komplexchto komplexchto komplexchto komplexůůůů jako lé jako lé jako lé jako léččččiv v protinádorové terapiiiv v protinádorové terapiiiv v protinádorové terapiiiv v protinádorové terapii    
Číslo přihlášky: PV 2009-597 
Původce: Dvořák Lukáš Mgr., Trávníček Zdeněk, prof., RNDr., Ph.D., Popa Igor, Mgr., CSc.  
 
Název:  SvSvSvSvěěěětelný zdroj s homogenitou svtelný zdroj s homogenitou svtelný zdroj s homogenitou svtelný zdroj s homogenitou svěěěětelného pole, ztelného pole, ztelného pole, ztelného pole, zejména k navození a monitorování fotodynamického ejména k navození a monitorování fotodynamického ejména k navození a monitorování fotodynamického ejména k navození a monitorování fotodynamického 
jevu in vitrojevu in vitrojevu in vitrojevu in vitro    
Číslo přihlášky: PV 2009-863 
Původce: Bajgar Robert, MUDr., Mgr., Ph.D., Kolářová Hana, doc., RNDr., CSc. 
 
Název: Nový peptid, zpNový peptid, zpNový peptid, zpNový peptid, způůůůsob jeho psob jeho psob jeho psob jeho přřřřípravy a jeho použitíípravy a jeho použitíípravy a jeho použitíípravy a jeho použití    
Číslo přihlášky: PV 2009-646 
Původce: Čeřovský Václav, RNDr., CSc., Vokurka Zdeněk, Ing., Fučík Vladimír, RNDr., CSc., Bednárová Lucie, RNDr., 
CSc., Kolář Milan, prof., MUDr., PhD., Hajdúch Marián, doc., MUDr., PhD., Slaninová Jiřina, RNDr., CSc., Hovorka Oldřich, 
RNDr., Ph.D., Cvačka Josef, RNDr., Ph.D. 
Spolupřihlašovatel: Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, v.v.i. 
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. 
Datum přihlášení: 04.03.2008 
Datum registrace v ÚPV u dokumentu se zahraniční prioritou: 01.10.2009 
 
ZveZveZveZveřřřřejnejnejnejněěěěné pné pné pné přřřřihlášky patentihlášky patentihlášky patentihlášky patentůůůů    
 
Název:  Substituované 6Substituované 6Substituované 6Substituované 6----anilinopurinové deriváty jako inhibitory cytokinin oxidasy a panilinopurinové deriváty jako inhibitory cytokinin oxidasy a panilinopurinové deriváty jako inhibitory cytokinin oxidasy a panilinopurinové deriváty jako inhibitory cytokinin oxidasy a přřřřípravky obsahující ípravky obsahující ípravky obsahující ípravky obsahující 
tyto sloutyto sloutyto sloutyto slouččččeninyeninyeninyeniny 
Číslo přihlášky: PV 2007-453 
Původce: Spíchal Lukáš, Mgr. PhD., Gemrotová Markéta, Mgr., Zatloukal Marek, RNDr., Frébortová Jitka doc. RNDr., 
Ph.D, Galuszka Petr, doc., Mgr., Ph.D., Werner Tomáš, Mgr., PhD., Schmülling Thomas, prof., Doležal Karel, Dr., Strnad 
Miroslav, prof., CSc. 
Datum zveřejnění:  11.02.2009 
 
Název: PPPPřřřřirozené brassinosteroidy pro použirozené brassinosteroidy pro použirozené brassinosteroidy pro použirozené brassinosteroidy pro použití pití pití pití přřřři léi léi léi léččččení hyperproliferace, léení hyperproliferace, léení hyperproliferace, léení hyperproliferace, léččččení proliferativních onemocnení proliferativních onemocnení proliferativních onemocnení proliferativních onemocněěěění ní ní ní 
a redukci nepa redukci nepa redukci nepa redukci nepřřřříznivých úíznivých úíznivých úíznivých úččččinkinkinkinkůůůů steroidních disfunkcí u savc steroidních disfunkcí u savc steroidních disfunkcí u savc steroidních disfunkcí u savcůůůů, farmaceutické prost, farmaceutické prost, farmaceutické prost, farmaceutické prostřřřředky je obsahující a jejich edky je obsahující a jejich edky je obsahující a jejich edky je obsahující a jejich 
použitípoužitípoužitípoužití    
Číslo přihlášky: PV 2007-571 
Původce: Swaczynová Jana Mgr. PhD., Hoffmanová Lucie Mgr., Steigerová Jana MSc., Kohout Ladislav, RNDr. DrSc., 
Kolář Zdeněk, prof., M.D.,PhD.  
Spolupřihlašovatel: Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, v. v. i.  
Datum zveřejnění:  04.03.2009 
 
Název: Substituované 6Substituované 6Substituované 6Substituované 6----(alkylbenzylamino)p(alkylbenzylamino)p(alkylbenzylamino)p(alkylbenzylamino)purinové deriváty pro použití jako antagonisté cytokininových urinové deriváty pro použití jako antagonisté cytokininových urinové deriváty pro použití jako antagonisté cytokininových urinové deriváty pro použití jako antagonisté cytokininových 
receptorreceptorreceptorreceptorůůůů a p a p a p a přřřřípravky obsahující tyto slouípravky obsahující tyto slouípravky obsahující tyto slouípravky obsahující tyto slouččččeninyeninyeninyeniny    
Číslo přihlášky: PV 2007-691 
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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 zveřejnění: 15.04.2009 
 
Název: ZaZaZaZařřřřízení pro bezkontaktní snímání a kvantitativní vyhodnocování pohybu lidského oka ízení pro bezkontaktní snímání a kvantitativní vyhodnocování pohybu lidského oka ízení pro bezkontaktní snímání a kvantitativní vyhodnocování pohybu lidského oka ízení pro bezkontaktní snímání a kvantitativní vyhodnocování pohybu lidského oka čččči obecných i obecných i obecných i obecných 
fyzických objektfyzických objektfyzických objektfyzických objektůůůů        
Číslo přihlášky: PV 2007-797 
Původce: Horváth Pavel, Mgr., Ph.D., Hrabovský Miroslav, prof., RNDr., DrSc., Šmíd Petr, Mgr., Ph.D. 
Datum zveřejnění: 27.05.2009 
 
Název: ZpZpZpZpůůůůsob zjištsob zjištsob zjištsob zjištěěěění senzitivity pacientní senzitivity pacientní senzitivity pacientní senzitivity pacientůůůů s nádorovým onemocn s nádorovým onemocn s nádorovým onemocn s nádorovým onemocněěěěním na biologickou léním na biologickou léním na biologickou léním na biologickou léččččbubububu    
Číslo přihlášky: PV 2008-40 
Původce: Hajdúch Marián, doc., MUDr., PhD., Dziechciarková Marta, Mgr., PhD., Radová Lenka, Mgr., PhD., Svoboda 
Marek, Dr. 
Spolupřihlašovatel: Masarykův onkologický ústav, Brno, CZ  
Datum zveřejnění: 05.08.2009 
 
Název: Zapojení pro 3DZapojení pro 3DZapojení pro 3DZapojení pro 3D diagnostiku tvaru páte diagnostiku tvaru páte diagnostiku tvaru páte diagnostiku tvaru páteřřřře a zapojení pro 3D diagnostiku pohybu segmentu lidského e a zapojení pro 3D diagnostiku pohybu segmentu lidského e a zapojení pro 3D diagnostiku pohybu segmentu lidského e a zapojení pro 3D diagnostiku pohybu segmentu lidského 
ttttěěěěla la la la     
Číslo přihlášky: PV 2008-89 
Původce: Salinger Jiří, doc., Ing., CSc., Kolisko Petr, doc., PaedDr., Ph.D., Krejčí Jakub, Mgr., Štěpaník Petr, Ing. 
Datum zveřejnění: 02.09.2009 
 
Název: ZaZaZaZařřřřízení pro 3D diagnostiku tvaru páteízení pro 3D diagnostiku tvaru páteízení pro 3D diagnostiku tvaru páteízení pro 3D diagnostiku tvaru páteřřřře a zae a zae a zae a zařřřřízení pro 3D diagnostiku pohybu segmentu lidského ízení pro 3D diagnostiku pohybu segmentu lidského ízení pro 3D diagnostiku pohybu segmentu lidského ízení pro 3D diagnostiku pohybu segmentu lidského 
ttttěěěěla la la la     
Číslo přihlášky: PV 2008-92 
Původce: Salinger Jiří, doc., Ing., CSc., Kolisko Petr, doc., PaedDr. Ph.D., Krejčí Jakub, Mgr., Štěpaník Petr, Ing. 
Datum zveřejnění: 02.09.2009 
 
Název: Nový peptid, zpNový peptid, zpNový peptid, zpNový peptid, způůůůsob jeho psob jeho psob jeho psob jeho přřřřípravy a jeho použitíípravy a jeho použitíípravy a jeho použitíípravy a jeho použití 
Číslo přihlášky: PV 2009-646 
Původce: Čeřovský Václav, RNDr., CSc., Vokurka Zdeněk, Ing., Fučík Vladimír, RNDr., CSc., Bednárová Lucie, RNDr., 
CSc., Kolář Milan, prof., MUDr., PhD., Hajdúch Marián, doc., MUDr., PhD., Slaninová Jiřina, RNDr., CSc., Hovorka Oldřich, 
RNDr., Ph.D., Cvačka Josef, RNDr., Ph.D. 
Spolupřihlašovatel: Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, v.v.i. 
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. 
Datum zveřejnění: 16.09.2009 
 
Název:  Sacharidové deriváty lupanu, jejich použití a farmaceutické pSacharidové deriváty lupanu, jejich použití a farmaceutické pSacharidové deriváty lupanu, jejich použití a farmaceutické pSacharidové deriváty lupanu, jejich použití a farmaceutické přřřřípravky obsahující tyto derivátyípravky obsahující tyto derivátyípravky obsahující tyto derivátyípravky obsahující tyto deriváty  
Číslo přihlášky: PV 2008-51 
Původce: : Pakulski Zbigniew Andrej, Cmoch Piotr, Swaczynová Jana, Mgr., Ph.D., Strnad Miroslav, prof., CSc. 
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Spolupřihlašovatel: Institut Of Organic Chemistry, Polish Academy Of Science, PL  
Datum zveřejnění: 21.10.2009 
 
Název:  Optická soustava pro mOptická soustava pro mOptická soustava pro mOptická soustava pro měřěřěřěření tvaru konvexních odrazových ploch, zejména segmentení tvaru konvexních odrazových ploch, zejména segmentení tvaru konvexních odrazových ploch, zejména segmentení tvaru konvexních odrazových ploch, zejména segmentůůůů velkoplošných  velkoplošných  velkoplošných  velkoplošných 
sfésfésfésférických zrcadel rických zrcadel rických zrcadel rických zrcadel  
Číslo přihlášky: PV 2008-255 
Původce: Pech Miroslav, Mgr., Mandát Dušan, Mgr., Schovánek Petr, RNDr. 
Datum zveřejnění: 04.11.2009 
 
Název:  Iontový zdroj pro nižší meze detekce u spektrometrických mIontový zdroj pro nižší meze detekce u spektrometrických mIontový zdroj pro nižší meze detekce u spektrometrických mIontový zdroj pro nižší meze detekce u spektrometrických měřěřěřěřeníeníeníení  
Číslo přihlášky:  PV 2008-260 
Původce: Lemr Karel, prof., RNDr., Ph.D., Ranc Václav, Mgr., Havlíček Vladimír, doc., Dr., Ing.  
Datum zveřejnění: 11.11.2009 
 
Název: Deriváty triterpenoidDeriváty triterpenoidDeriváty triterpenoidDeriváty triterpenoidůůůů pro lé pro lé pro lé pro léččččbu nádorových onemocnbu nádorových onemocnbu nádorových onemocnbu nádorových onemocněěěění a farmaceutická kompozice je obsahujícíní a farmaceutická kompozice je obsahujícíní a farmaceutická kompozice je obsahujícíní a farmaceutická kompozice je obsahující  
Číslo přihlášky: PV 2008-528 
Původce: Šarek Jan, RNDr., Ph.D., Biedermann David, Mgr., Hajdúch Marian, doc., MUDr., PhD. 
Spolupřihlašovatel: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta 
Datum zveřejnění  18.11.2009 
 
UdUdUdUděěěělené patentylené patentylené patentylené patenty    
    
Název: Negativní kontrastní Negativní kontrastní Negativní kontrastní Negativní kontrastní ččččinidloinidloinidloinidlo 
Číslo přihlášky: PV 2007-102, Číslo patentu: 300445 
Původce: Mašláň Miroslav, prof., RNDr., CSc., Bartoňková Helena, Mgr.,  Kluchová Kateřina, Mgr.,  Medřík Ivo, Bc.,  
Zbořil Radek, RNDr. PhD., Oborný Jiří, RNDr. 
Datum udělení: 09.04.2009 
 
Název: Zapojení pro diagnostZapojení pro diagnostZapojení pro diagnostZapojení pro diagnostiku variability fyziologických funkcí organizmuiku variability fyziologických funkcí organizmuiku variability fyziologických funkcí organizmuiku variability fyziologických funkcí organizmu 
Číslo přihlášky: PV 2003-3286, Číslo patentu: 300567 
Původce: Salinger Jiří, doc., Ing., CSc., Stejskal Pavel, doc., MUDr., CSc., Gwozdziewicz Marek, MUDr., Štěpaník Petr, 
Ing., Gwozdziewiczová Simona, MUDr.  
Datum udělení: 07.05.2009 
 
Název: Deriváty 2Deriváty 2Deriváty 2Deriváty 2----fenylfenylfenylfenyl----3333----hydroxychinolinhydroxychinolinhydroxychinolinhydroxychinolin----4(1H)4(1H)4(1H)4(1H)----onu a zponu a zponu a zponu a způůůůsob jejich psob jejich psob jejich psob jejich přřřřípravy a použitíípravy a použitíípravy a použitíípravy a použití 
Číslo přihlášky: PV 2006-546, Číslo patentu: 300589 
Původce: Krejčí Petr RNDr., Hradil Pavel, doc., Ing., CSc., Hlaváč Jan, doc., RNDr., PhD., Hajdúch Marián, MUDr., PhD.  
Datum udělení: 13.05.2009 
 
Název: ZpZpZpZpůůůůsob psob psob psob přřřřípravy inkluzního komplexu pentacyklických a tetracyklických terpenoidípravy inkluzního komplexu pentacyklických a tetracyklických terpenoidípravy inkluzního komplexu pentacyklických a tetracyklických terpenoidípravy inkluzního komplexu pentacyklických a tetracyklických terpenoidůůůů a  a  a  a 
farmaceutického prostfarmaceutického prostfarmaceutického prostfarmaceutického prostřřřředku obsahujícího tento inkluzní komplex, inkluzní komplex pentacyklického nebo edku obsahujícího tento inkluzní komplex, inkluzní komplex pentacyklického nebo edku obsahujícího tento inkluzní komplex, inkluzní komplex pentacyklického nebo edku obsahujícího tento inkluzní komplex, inkluzní komplex pentacyklického nebo 
tetractetractetractetracyklického terpenoidu a farmaceutický prostyklického terpenoidu a farmaceutický prostyklického terpenoidu a farmaceutický prostyklického terpenoidu a farmaceutický prostřřřředek obsahující tento inkluzní komplexedek obsahující tento inkluzní komplexedek obsahující tento inkluzní komplexedek obsahující tento inkluzní komplex 
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Číslo přihlášky: PV 2006-606, Číslo patentu: 300722 
Původce: Šarek Jan, RNDr., PhD., Hajdúch Marian, doc., MUDr., PhD., Svoboda Michal, RNDr., CSc., Nováková Kateřina, 
Ing.  
Spolupřihlašovatel: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta,  I.Q.A., a. s. 
Datum udělení: 15.06.2009 
 
Název: Substituované 6Substituované 6Substituované 6Substituované 6----(alkylbenzylamino)purinové deriváty pro použití jako antagonisté cytokininových (alkylbenzylamino)purinové deriváty pro použití jako antagonisté cytokininových (alkylbenzylamino)purinové deriváty pro použití jako antagonisté cytokininových (alkylbenzylamino)purinové deriváty pro použití jako antagonisté cytokininových 
receptorreceptorreceptorreceptorůůůů a p a p a p a přřřřípravky obsahující tyto sípravky obsahující tyto sípravky obsahující tyto sípravky obsahující tyto sloulouloulouččččeninyeninyeninyeniny    
Číslo přihlášky: PV 2007-691 Číslo patentu: 300774 
Původce: Spíchal Lukáš, Mgr. PhD., Popa Igor, Dr., Voller Jiří, Mgr., Doležal Karel, Dr., Strnad Miroslav, prof., CSc., 
Werner Tomáš, Mgr., PhD., Schmulling Thomas, prof. 
Spolupřihlašovatel: Freie Universität Berlin 
Datum udělení: 25.06.2009 
 
Název: : : : ZaZaZaZařřřřízení pro zvýšení úízení pro zvýšení úízení pro zvýšení úízení pro zvýšení úččččinnosti eliminace nežádoucích odrazinnosti eliminace nežádoucích odrazinnosti eliminace nežádoucích odrazinnosti eliminace nežádoucích odrazůůůů ultrazvukových vln ší ultrazvukových vln ší ultrazvukových vln ší ultrazvukových vln šířřřřených vených vených vených v    tekutintekutintekutintekutiněěěě    
Číslo přihlášky: PV 2006-34, Číslo patentu: 300799 
Původce: Doležal Ladislav, Ing., CSc. 
Datum udělení: 01.07.2009 
 
Název: ZpZpZpZpůůůůsob psob psob psob přřřřípravy betulinípravy betulinípravy betulinípravy betulin----diacetátu z bdiacetátu z bdiacetátu z bdiacetátu z břřřřezové kezové kezové kezové kůůůůry z papírenry z papírenry z papírenry z papíren    
Číslo přihlášky: PV 2007-36, Číslo patentu: 301038 
Původce: Šarek Jan, RNDr., PhD., Svoboda Michal, RNDr., CSc., Hajdúch Marian, doc., MUDr., PhD. 
Spolupřihlašovatel: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta I.Q.A., a. s. 
Datum udělení: 09.09.2009 
 
Název: Deriváty triterpenoidDeriváty triterpenoidDeriváty triterpenoidDeriváty triterpenoidůůůů pro lé pro lé pro lé pro léččččbu nádorových onemocnbu nádorových onemocnbu nádorových onemocnbu nádorových onemocněěěění a farmaceutická kompozice je obsahujícíní a farmaceutická kompozice je obsahujícíní a farmaceutická kompozice je obsahujícíní a farmaceutická kompozice je obsahující 
Číslo přihlášky: PV 2008-528, Číslo patentu: 301158 
Původce: Šarek Jan, RNDr., Ph.D., Biedermann David, Mgr., Hajdúch Marian, doc., MUDr., Ph.D., 
Spolupřihlašovatel: Univerzita Karlova v Praze, přírodovědecká fakulta 
Datum udělení: 12.10.2009 
 
Název: 4444----arylazoarylazoarylazoarylazo----3,53,53,53,5----diaminodiaminodiaminodiamino----pyrazole compounds and their use thereofpyrazole compounds and their use thereofpyrazole compounds and their use thereofpyrazole compounds and their use thereof    
applicants:Institute of Experimental Botany, ASCR, v.v.i. 
Číslo patentu: EP 1786779 
Původce: Cankař Petr, RNDr., Ph.D., Frišová Iveta, RNDr., Ph.D., Kryštof Vladimír, RNDr., Ph.D., Lenobel René, RNDr., 
Ph.D., Slouka Jan, prof., RNDr., CSc., Strnad Miroslav, prof., CSc., Fisher Peter 
Datum udělení: 28.10.2009 
 
Název: 2222----Deoxyglykosidy triterpenoidDeoxyglykosidy triterpenoidDeoxyglykosidy triterpenoidDeoxyglykosidy triterpenoidůůůů, zp, zp, zp, způůůůsob jejich psob jejich psob jejich psob jejich přřřřípravy a jejich použití jako léípravy a jejich použití jako léípravy a jejich použití jako léípravy a jejich použití jako léččččivoivoivoivo    
Číslo přihlášky: PV 2008-723, Číslo patentu: 301318 
Původce: Šarek Jan, RNDr., Ph.D., Biedermann David, Mgr., Hajdúch Marian, doc., MUDr., Ph.D. 
Spolupřihlašovatel: Univerzita Karlova v Praze, přírodovědecká fakulta 
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Datum udělení: 02.12.2009 
 
 
 
Podané pPodané pPodané pPodané přřřřihlášky užitných vzorihlášky užitných vzorihlášky užitných vzorihlášky užitných vzorůůůů    
    
Název: ZaZaZaZařřřřízení pro detekci a vyhodnocení submikronových pohybízení pro detekci a vyhodnocení submikronových pohybízení pro detekci a vyhodnocení submikronových pohybízení pro detekci a vyhodnocení submikronových pohybůůůů pole koheren pole koheren pole koheren pole koherenčččční zrnitostiní zrnitostiní zrnitostiní zrnitosti    
Číslo přihlášky: PUV 2009-20817 
Původce: Šmíd Petr, RNDr., Ph.D., Horváth  Pavel, RNDr., Ph.D., Hrabovský Miroslav, prof., RNDr., Dr.Sc. 
Datum podání přihlášky: 04.02.2009 
 
Název:  PPPPřřřřístroj k zajišístroj k zajišístroj k zajišístroj k zajišťťťťování produkce synchronizovaných adherentnování produkce synchronizovaných adherentnování produkce synchronizovaných adherentnování produkce synchronizovaných adherentněěěě rostoucích bun rostoucích bun rostoucích bun rostoucích buněčěčěčěčných lininých lininých lininých linií  í  í  í      
Číslo přihlášky: PUV 2009-21114 
Původce: Mistrik Martin, Mgr., Bártek Jiří, prof., MUDr., CSc.  
Datum podání přihlášky: 16.04.2009 
 
Název:  Oxalátokomplexy platiny s deriváty N6Oxalátokomplexy platiny s deriváty N6Oxalátokomplexy platiny s deriváty N6Oxalátokomplexy platiny s deriváty N6----benzyladeninu benzyladeninu benzyladeninu benzyladeninu     
Číslo přihlášky: PUV 2009-21140 
Původce: Štarha Pavel, Mgr., Trávníček Zdeněk, prof., RNDr., PhD., Popa Igor, Mgr., CSc. 
Datum podání přihlášky: 22.04.2009 
 
Název: CyklobutanCyklobutanCyklobutanCyklobutan----1,11,11,11,1----dikarboxylátokomplexy platiny s deriváty N6dikarboxylátokomplexy platiny s deriváty N6dikarboxylátokomplexy platiny s deriváty N6dikarboxylátokomplexy platiny s deriváty N6----benzyladeninu benzyladeninu benzyladeninu benzyladeninu     
Číslo přihlášky: PUV 2009-21668 
Původce: Dvořák Lukáš, Mgr., Trávníček Zdeněk, prof., RNDr., PhD., Popa Igor, Mgr., CSc. 
Datum podání přihlášky: 10.09.2009 
    
Zapsané užitné vzoryZapsané užitné vzoryZapsané užitné vzoryZapsané užitné vzory    
    
Název:  ZaZaZaZařřřřízení pro ozaízení pro ozaízení pro ozaízení pro ozařřřřování vzorkování vzorkování vzorkování vzorkůůůů ultrazvukem ultrazvukem ultrazvukem ultrazvukem  
Číslo přihlášky: PUV 2008-20552 
Původce: Doležal Ladislav, Ing., CSc., Kolářová Hana, doc., RNDr., CSc., Hradil Jaroslav 
Datum zápisu: 02.03.2009 
 
Název:  ZaZaZaZařřřřízení pro detekci a vyhodnocení submikronových pohybízení pro detekci a vyhodnocení submikronových pohybízení pro detekci a vyhodnocení submikronových pohybízení pro detekci a vyhodnocení submikronových pohybůůůů pole koheren pole koheren pole koheren pole koherenčččční zrnitostiní zrnitostiní zrnitostiní zrnitosti    
Číslo přihlášky: PUV 2009-20817 
Původce: Šmíd Petr, RNDr., Ph.D., Horváth  Pavel, RNDr., Ph.D., Hrabovský Miroslav, prof., RNDr., Dr.Sc. 
Datum zápisu: 14.04.2009  
 
Název:  PPPPřřřřístroj k zajišístroj k zajišístroj k zajišístroj k zajišťťťťování produkce synchronizovaných adherentnování produkce synchronizovaných adherentnování produkce synchronizovaných adherentnování produkce synchronizovaných adherentněěěě rostoucích bun rostoucích bun rostoucích bun rostoucích buněčěčěčěčných liniíných liniíných liniíných linií   
Číslo přihlášky: PUV 2009-21114 
Původce: Mistrik Martin, Mgr., Bártek Jiří, prof., MUDr,. CSc. 
Datum zápisu: 11.05.2009 
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Název:  Oxalátokomplexy platiny s deriváty N6Oxalátokomplexy platiny s deriváty N6Oxalátokomplexy platiny s deriváty N6Oxalátokomplexy platiny s deriváty N6----benzyladeninu benzyladeninu benzyladeninu benzyladeninu     
Číslo přihlášky: PUV 2009-21140 
Původce: Štarha Pavel, Mgr., Trávníček Zdeněk, prof., RNDr., PhD., Popa Igor, Mgr., CSc. 
Datum zápisu: 08.06.2009 
 
Název: CyklobutanCyklobutanCyklobutanCyklobutan----1,11,11,11,1----dikarboxylátokomplexdikarboxylátokomplexdikarboxylátokomplexdikarboxylátokomplexy platiny s deriváty N6y platiny s deriváty N6y platiny s deriváty N6y platiny s deriváty N6----benzyladeninubenzyladeninubenzyladeninubenzyladeninu    
Číslo přihlášky:  PUV 2009-21668 
Původce: Dvořák Lukáš, Mgr., Trávníček Zdeněk, prof., RNDr., PhD., Popa Igor, Mgr., CSc. 
Datum zápisu: 26.11.2009 
 
Podané mezinárodní pPodané mezinárodní pPodané mezinárodní pPodané mezinárodní přřřřihlášky vynálezihlášky vynálezihlášky vynálezihlášky vynálezůůůů    
 
Název: Method for determining tMethod for determining tMethod for determining tMethod for determining the sensitivity of patiens suffering from a cancer disease to biological he sensitivity of patiens suffering from a cancer disease to biological he sensitivity of patiens suffering from a cancer disease to biological he sensitivity of patiens suffering from a cancer disease to biological 
therapytherapytherapytherapy    
Číslo přihlášky: PCT/CZ2009/000006Původce: Hajdúch Marian, doc. MUDr., Ph.D., Dziechciarková Marta, Mgr., Ph.D., 
Radová Lenka, Mgr., Ph.D., Svoboda Marek, MUDr., Ph.D. 
Spolupřihlašovatel: Masarykův onkologický ústav 
Datum podání přihlášky 23.01.2009 
 
Název: Saccharide lupane derivatives, thein use and pharmaceutical compositions containing these Saccharide lupane derivatives, thein use and pharmaceutical compositions containing these Saccharide lupane derivatives, thein use and pharmaceutical compositions containing these Saccharide lupane derivatives, thein use and pharmaceutical compositions containing these 
derivativesderivativesderivativesderivatives    
Číslo přihlášky: PCT/CZ2009/000007 
Původce: Pakulski Zbigniew Andrej, Cmoch Piotr, Oklešťková Jana, Mgr., Ph.D.,  Strnad Miroslav, prof., CSc. 
Spolupřihlašovatel: Institute of organic chemistry, Polish acedemy of scieces, Bioapex s.r.o. 
Datum podání přihlášky:  28.01.2009 
 
Název: Ion source for lower limits of detection in speIon source for lower limits of detection in speIon source for lower limits of detection in speIon source for lower limits of detection in spectrometric measurementsctrometric measurementsctrometric measurementsctrometric measurements    
Číslo přihlášky: PCT/CZ2009/000061 
Původce: Lemr Karel, prof., RNDr., Ph.D., Ranc Václav, RNDr., Ph.D.,  Havlíček Vladimír, doc., Ing., Dr., Bednář Petr , 
doc., RNDr., Ph.D.,  Ševčík Juraj, prof., RNDr., Ph.D, Hlaváč Jan, doc., RNDr., Ph.D. 
Papoušková Barbora, RNDr., Ph.D.    
Datum podání přihlášky: 27.04.2009 
    
ZveZveZveZveřřřřejnejnejnejněěěěné mezinárodní pné mezinárodní pné mezinárodní pné mezinárodní přřřřihlášky patentihlášky patentihlášky patentihlášky patentůůůů    
    
Název: Substituted 6Substituted 6Substituted 6Substituted 6----anilinopurine derivatives as inhibitors of cytokinin oxidase/dehydrogenase and anilinopurine derivatives as inhibitors of cytokinin oxidase/dehydrogenase and anilinopurine derivatives as inhibitors of cytokinin oxidase/dehydrogenase and anilinopurine derivatives as inhibitors of cytokinin oxidase/dehydrogenase and 
preparations containing these derivapreparations containing these derivapreparations containing these derivapreparations containing these derivativestivestivestives    
Číslo přihlášky: PCT/CZ2008/000074 
Původce: Spíchal Lukáš, Mgr. PhD., Gemrotová Markéta, Mgr., Zatloukal Marek, RNDr., FrébortováJitka, Mgr., PhD., 
Galuszka Petr, Mgr. PhD., Doležal Karel, Dr., Strnad Miroslav, prof., CSc., Werner Tomáš, Mgr., PhD., Schmulling 
Thomas, prof. 
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Spolupřihlašovatel: Freie Universitat Berlin, DE 
Datum zveřejnění přihlášky: 08.01.2009 
 
Název: Natural Brassinosteroids for Use for Treating Hyperproliferation, Treating Proliferative Diseases and Natural Brassinosteroids for Use for Treating Hyperproliferation, Treating Proliferative Diseases and Natural Brassinosteroids for Use for Treating Hyperproliferation, Treating Proliferative Diseases and Natural Brassinosteroids for Use for Treating Hyperproliferation, Treating Proliferative Diseases and 
Reducing Adverse Effects of SteroReducing Adverse Effects of SteroReducing Adverse Effects of SteroReducing Adverse Effects of Steroid Dysfunction in Mammals, Pharmaceutical Composition and its Useid Dysfunction in Mammals, Pharmaceutical Composition and its Useid Dysfunction in Mammals, Pharmaceutical Composition and its Useid Dysfunction in Mammals, Pharmaceutical Composition and its Use    
Číslo přihlášky: PCT/CZ2008/000097 
Původce: Swaczynová Jana, Mgr., PhD., Hoffmanová Lucie, Mgr., Steigerová Jana, MSc., Kohout Ladislav, RNDr., 
DrSc., Kolář Zdeněk, prof., M.D., PhD. 
Spolupřihlašovatel: Ústav organické chemie a biochemie akademie věd České Republiky 
Datum zveřejnění přihlášky: 26.02.2009 
    
Název: Substituted 6Substituted 6Substituted 6Substituted 6----(alkylbenzylamino)purine derivatives for use as cytokinin receptor antagonists and (alkylbenzylamino)purine derivatives for use as cytokinin receptor antagonists and (alkylbenzylamino)purine derivatives for use as cytokinin receptor antagonists and (alkylbenzylamino)purine derivatives for use as cytokinin receptor antagonists and 
preparations containing these derivpreparations containing these derivpreparations containing these derivpreparations containing these derivativesativesativesatives    
Číslo přihlášky:  PCT/CZ2008/000118 
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 zveřejnění přihlášky: 09.04.2009  
 
Název: Derivates of 2Derivates of 2Derivates of 2Derivates of 2----phenylphenylphenylphenyl----3333----hydroxyquinolinehydroxyquinolinehydroxyquinolinehydroxyquinoline----4(1H)4(1H)4(1H)4(1H)----One and Methods of their Preparation and UtilizationOne and Methods of their Preparation and UtilizationOne and Methods of their Preparation and UtilizationOne and Methods of their Preparation and Utilization    
Číslo  dokumentu: EP2064200 (A1) 
Původce: Krejčí Petr, RNDr., Hradil Pavel, doc., RNDr., Ph.D., Hlaváč Jan, doc., RNDr., PhD., Hajdúch Marian, doc., 
MUDr., PhD. 
Datum zveřejnění přihlášky: 03.06.2009  
 
Název: Method of  Preparation of a Soluble Formulation of WaterMethod of  Preparation of a Soluble Formulation of WaterMethod of  Preparation of a Soluble Formulation of WaterMethod of  Preparation of a Soluble Formulation of Water----insoluble Pentacyclic and Tetracyclic insoluble Pentacyclic and Tetracyclic insoluble Pentacyclic and Tetracyclic insoluble Pentacyclic and Tetracyclic 
Terpenoids, a Soluble Formulation of a Pentacyclic oTerpenoids, a Soluble Formulation of a Pentacyclic oTerpenoids, a Soluble Formulation of a Pentacyclic oTerpenoids, a Soluble Formulation of a Pentacyclic or Tetracyclic terpenoid and a Pharmaceutical r Tetracyclic terpenoid and a Pharmaceutical r Tetracyclic terpenoid and a Pharmaceutical r Tetracyclic terpenoid and a Pharmaceutical 
Composition Containing this Soluble FormulationComposition Containing this Soluble FormulationComposition Containing this Soluble FormulationComposition Containing this Soluble Formulation    
Číslo dokumentu: EP2068882 (A2) 
Původce: Šarek Jan, RNDr., Ph.D., Hajdúch Marian, doc., MUDr., Ph.D., Svoboda Michal, RNDr.,CSc., Nováková Kateřina, 
Ing, Spáčilová Pavla, Mgr., Kubelka Tomáš, Ph.D., Biedermann David, Mgr. 
Spolupřihlašovatel: Univerzita Karlova v Praze, I. Q. A., a. s. 
Datum zveřejnění přihlášky: 17.06.2009 
 
Název: Method for determining the sensitivity of patiens suffering from a cancer disease tMethod for determining the sensitivity of patiens suffering from a cancer disease tMethod for determining the sensitivity of patiens suffering from a cancer disease tMethod for determining the sensitivity of patiens suffering from a cancer disease to biological o biological o biological o biological 
therapytherapytherapytherapy    
Číslo přihlášky: PCT/CZ2009/000006 
Původce: Hajdúch Marian, doc. MUDr., Ph.D., Dziechciarková Marta, Mgr., Ph.D., Radová Lenka,Mgr., Ph.D., Svoboda 
Marek, MUDr., Ph.D. 
Spolupřihlašovatel: Masarykův onkologický ústav 
Datum zveřejnění přihlášky 30.07.2009 
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Název: Saccharide lupane derivatives, thein use and pharmaceutical compositions containing these Saccharide lupane derivatives, thein use and pharmaceutical compositions containing these Saccharide lupane derivatives, thein use and pharmaceutical compositions containing these Saccharide lupane derivatives, thein use and pharmaceutical compositions containing these 
derivativesderivativesderivativesderivatives    
Číslo přihlášky: PCT/CZ2009/000007    
Původce: Pakulski Zbigniew Andrzej, Cmoch Piotr,  Swaczynová Jana, Mgr., Ph.D., Strnad Miroslav, prof., CSc. 
Spolupřihlašovatel: Institute of organic chemistry, Polish acedemy of scieces, Bioapex s.r.o. 
Datum podání přihlášky: 06. 08. 2009 
 
Název: Ion source for lower limits of detection in spectrometric measurements Ion source for lower limits of detection in spectrometric measurements Ion source for lower limits of detection in spectrometric measurements Ion source for lower limits of detection in spectrometric measurements    
Číslo přihlášky: PCT/CZ2009/000061 
Původce: Lemr Karel, prof., RNDr., Ph.D., Ranc Václav, RNDr., Ph.D.,  Havlíček Vladimír, doc., Ing., Dr., Bednář Petr , 
doc., RNDr., Ph.D.,  Ševčík Juraj, prof., RNDr., Ph.D, Hlaváč Jan, doc., RNDr., Ph.D.Papoušková Barbora, RNDr., Ph.D.   
Datum zveřejnění přihlášky: 05.11.2009 
 
Název: Method of preparation and isolation of betulin diacetate from birch bark from paper mills and its Method of preparation and isolation of betulin diacetate from birch bark from paper mills and its Method of preparation and isolation of betulin diacetate from birch bark from paper mills and its Method of preparation and isolation of betulin diacetate from birch bark from paper mills and its 
optional processing to betulinoptional processing to betulinoptional processing to betulinoptional processing to betulin    
Číslo dokumentu: EP2125860 (A2) 
Původce: Šarek Jan, RNDr., PhD., Svoboda Michal, RNDr., CSc., Hajdúch Marian, doc., MUDr., PhD. 
Spolupřihlašovatel: Univerzita Karlova v Praze, I. Q. A., a. s. 
Datum zveřejnění přihlášky: 02.12.2009 
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Příloha č. 2 
 
PrPrPrPropagaopagaopagaopagačččční akce VTP UP vní akce VTP UP vní akce VTP UP vní akce VTP UP v    roce 2009roce 2009roce 2009roce 2009    
 
 
Venkovní a vnitřní propagace 
 
Cityboardy:  tržnice (stadion Lokomotiva) 
  obchvat (Lidl) 
 
Stojany:  1) Magistrát města Olomouc (ul. Hynaisova) 
  2) Magistrát města Olomouc (U Jelena) 
  3) Vysoká Moravská škola (studovna, knihovna) 
  4) UP  - Přír. fakulta – Holice 
  5) UP - Přír. fakulta – 17. listopadu-  studijní od. 

6) UP - Přír. fakulta – 17. listopadu - vchod učebny 
7) UP - Přír. fakulta – 17. listopadu - výtahy 

    
    
 
Nástěnky: 1)  Vysoká Moravská škola – 1.patro vpravo 
  2)  UP - koleje 17.listopadu 
  3)  UP - koleje Bedřicha Václavka - dodat 
  4)  UP - koleje gen. Svobody - dodat 
  5)  UP - koleje Šmeralovy 
  6)  UP - koleje Fischerovy 
  7)  UP - menza 17.listopadu 2x 
  8)  UP - menza 17.listopadu 
  9)  UP - Sportovní hala UP 
                        10) UP - Sportovní hala UP 
  11) Podnikatelský inkubátor VTP UP 
  12) CVT – vstup u karet 
  13) Počítačová učebna 
  14) Studijní od. Lékařská fakulta 
  15) Ústřední knihovna 
  16) Práva – vstup 
  17) Filda – studijní od. 
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Tiskové zprávyTiskové zprávyTiskové zprávyTiskové zprávy    
 
únor 2009 - První úspěšná firma opouští Podnikatelský inkubátor UP 
březen 2009 - Odborníci veřejně přeměří památku chráněnou UNESCO 
květen 2009 - Olomoučtí vysokoškoláci se do podnikání neženou 
červen 2009 - Přijďte oslavit druhé narozeniny Podnikatelského inkubátoru! 
říjen 2009 - Podnikatelský inkubátor: VYPRODÁNO 
říjen 2009 - O olomoucký výzkum se zajímají Číňané 
 
 
Weby a banneryWeby a banneryWeby a banneryWeby a bannery    
 

• vlastní www stránky www.vtpup.cz a další pomocné domény www.prijdterustknam.cz a 
www.vyzkumprofirmy.cz (návštěvnost stránek v roce 2009 byla 65 000 návštěv, denní průměr byl 178 
návštěv) 

• informace o VTP UP na univerzitních stránkách www.UPOL.cz 
• propagace volných ploch k pronájmu na www.reality.cz 

 
 
InzerátyInzerátyInzerátyInzeráty    
 
Inzertní kampaň na službu Měření, analýzy a výzkum na zakázku 
v odborných časopisech (CHEMagazín, Jemná mechanika a 
optika, Ekonom, Vesmír, Technik) v průběhu ledna – dubna 2009 
 
 
Výstupy vVýstupy vVýstupy vVýstupy v    médiíchmédiíchmédiíchmédiích    
 
regionální přílohy MfD, Lidové noviny, Právo 
Olomoucký deník 
Český rozhlas Olomouc, Český rozhlas Radiožurnál 
UP Žurnál 
Časopis Hospodářské komory 
Česká televize, TV Morava, ZZIP 
a další 
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Marketingové akce:Marketingové akce:Marketingové akce:Marketingové akce:    
 
Pravidelně probíhal mailing a e-mailing potenciálním zákazníkům VTP UP s využitím databáze vedené v Microsoft 
Dynamics CRM: 
 

• oborově koncipované nabídky na službu měření, analýzy a výzkum pro firmy 
• Newsletter VTP UP 
• VTP UP info 

 
 
Propagace služby MPropagace služby MPropagace služby MPropagace služby Měřěřěřěření, výzkum a analýzy na ení, výzkum a analýzy na ení, výzkum a analýzy na ení, výzkum a analýzy na 
zakázku VTP UPzakázku VTP UPzakázku VTP UPzakázku VTP UP    
 
Cílená kampaň zaměřená na odbornou veřejnost 
(články a inzerce v odborných časopisech), která 
byla doprovázena PR akcí „Měření je zábava“.  
smyslem akce, která se konala v březnu 2009, bylo 
přitáhnout pozornost široké veřejnosti a  novinářů 
k naší službě měření a výzkum na zakázku. 
Podstatou akce byla tipovací soutěž, kolik měří 
Sloup Nejsvětější Trojice s následným přeměřením 
této památky chráněné UNESCO odbornou firmou 
z VTP UP  s podtextem, že odborníci z Univerzity 
Palackého v Olomouci změří vše. 
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PrPrPrPrůůůůzkum plánzkum plánzkum plánzkum plánůůůů a zájmu student a zájmu student a zájmu student a zájmu studentůůůů Univerzity Palackého v Univerzity Palackého v Univerzity Palackého v Univerzity Palackého v    OlomouciOlomouciOlomouciOlomouci    
 
Průzkum probíhal v prostorách UPOL v dubnu a květnu 2009 a zapojilo se do něj 3500 studentů. Smyslem bylo 
poukázat na služby Podnikatelského inkubátoru VTP UP a zjistit plány a zájmy studentů UPOL, zejména související 
s jejich dalším směřováním po ukončení studia, včetně zjištění jejich zájmu o podnikání a o využití služeb 
Podnikatelského inkubátoru.  Průzkum navazoval na podobný průzkum, který VTP UP organizoval v roce 2008. 
Povědomí studentů  o existenci Podnikatelského inkubátoru VTP UP a jeho služeb vzrostla z 23% v roce 2008 na 44% 
v roce 2009. Výsledky průzkumu jsou k dispozici na stránkách VTP UP. 
 
 
    
    

2. narozeniny Podnikatelského inkubátoru VTP UP2. narozeniny Podnikatelského inkubátoru VTP UP2. narozeniny Podnikatelského inkubátoru VTP UP2. narozeniny Podnikatelského inkubátoru VTP UP    
Akce proběhla v červnu 2009. V dopolední části proběhla 
oficiální prezentace výsledků VTP UP a jeho 
podnikatelského inkubátoru pro regionální partnery. 
Odpoledne následovalo sportovně zábavné odpoledne pro 
klienty a příznivce VTP UP. 
 
 
  


