27 firem a 5 pracovišť UP
v pronájmu na 95 % dostupné plochy
395 konzultačních
hodin klientům

42 poptávek
po měření a výzkumu

8 zaměstnanců
47 dnů na školení
17 zpracovaných žádostí
o dotaci pro klienty

32 vzdělávacích
akcí s 525 účastníky
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Představení
Vědeckotechnického
parku Univerzity
Palackého v Olomouci
(VTP UP)

Mise, vize, strategie
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.

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
společností 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.

Poslání

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:

Vize
•
•
•
•

náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro regionální rozvoj,
vedoucí odboru strategického rozvoje Olomouckého kraje,
primátor statutárního města Olomouc,
vedoucí oddělení hospodářského rozvoje statutárního města
Olomouc.

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 a podporuje jejich
další růst a rozvoj. Díky kvalitě výstupů je VTP UP respektovaným
pracovištěm v mezinárodním měřítku.

V roce 2012 proběhla dvě jednání Rady VTP UP v rozšířeném
složení za přítomnosti regionálních partnerů. – zástupců Krajské
hospodářské komory a regionálního zastoupení Agentury na podporu podnikání a investic CzechInvest.

Strategie
•
•
•

•
•
•
•
•
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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.
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Činnosti VTP UP
v roce 2012
Kontaktní místo UP pro třetí osoby z podnikatelské
sféry s cílem podpory transferu vědy a výzkumu
do praxe, zprostředkování doplňkové činnosti
pracovištím UP
Zcela novou aktivitou, kterou nazýváme Studenti do firem, je systematické budování databáze studentů, hledajících praxi a firem, které
by stážistu rády přijaly.

V roce 2012 pokračovalo vyhledávání možností pro komerční využití
vědeckého potenciálu 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 využít každá firma.

Ještě před prázdninami jsme realizovali první z akcí vzdělávacího
projektu VTP UP akademie. Díky populárně zpracovaným tématům
ochrany a komerčního využití předmětů průmyslového vlastnictví,
přednášené lektory s doloženou praxí bychom kromě samotného
vzdělávání rádi nadchli akademické pracovníky k podnikání.
Komerčním subjektům:
• jsme hledali nejlepší experty v oboru dostupné na Univerzitě
Palackého v Olomouci.
• umožnili získat přístup k nejnovějším vědeckým poznatkům
a využití nejmodernějších výzkumných přístrojů a pomůžeme tak
vyvinout nové produkty či zlepšit vlastnost těch stávajících.
• zajistili finanční prostředky na kofinancování společného výzkumu z dostupných grantů.
• a společně překonávali bariéry mezi akademickým a komerčním
světem.
Nejčastějším typem spolupráce byla jednorázová nebo opakovaná
konzultace odborníka z Univerzity Palackého v Olomouci ke konkrétnímu problému. Během konzultace proběhlo odborné měření a jeho
interpretaci.
Výzkum na zakázku spočíval v zapojení odborníků z univerzity
do řešení obtížnějších a časově náročnějších projektů.
Nejméně častým typem spolupráce je prodej licencí k využití předmětů průmyslového vlastnictví (patentů), nicméně i tento se v roce
2012 vyskytnul.

Rozvoj služeb v roce 2012 byl možný díky rozšíření našeho týmu,
který jsme posílili o dva business development manažery. Máme
nyní více možností jak dát potenciálním klientům vědět, že na Univerzitě Palackého v Olomoucí se dělá výzkum i pro firmy.

Pracovníci VTP UP pomáhali při realizaci všech těchto typů spoluprací. Po přijetí poptávky po spolupráci vyhledali nejvhodnějšího experta
a spolu s ním vytvoří nabídku. Zabezpečili smluvní zajištění zakázky
a dohlédli na její realizaci. Na závěr provedli její vyúčtování. Firemní
partner měl po celou dobu k dispozici jednoho konkrétního pracovníka, který byl jeho partnerem pro úspěšnou realizaci zakázky.

Kapacitně posílené Pracoviště transferu technologií nyní intenzivněji vyhledává obchodní potenciál na UP a propaguje jej. Pokračuje nabídka služeb v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví,
zejména pro akademické pracovníky Univerzity. Kontinuálně
jsou vyhledávání tržní příležitosti v České republice i v zahraničí,
kolegové pomáhají se zpracováním nabídek a koordinují realizaci
některých zakázek.

Pomocníkem pro efektivní práci je Katalog přístrojů a služeb Univerzity Palackého v Olomouci. 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.
3
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bateur Centrale Paris, UPMC – Bureau entreprises et transfert de
technologie, Université Paris Diderot v Paříži (listopad 2012).

Katalog je k dispozici na internetových stránkách www.vyzkumprofirmy.cz a také v anglické verzi na adrese www.vtpup.cz/cooperation.
Aktuálně mohou zájemci v katalogu najít všech 238 přístrojů a 119
služeb z 52 pracovišť UP a 13 soukromých firem.

Dva Business Development Manažeři navštěvují Specializační studium Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze.

Novinkou je zveřejňování přístrojů výzkumných center VaVpI, která
již zahájila svou činnost. Katalog si výzkumná centra začlenila
do svých internetových stránek, na kterých se jim zobrazují pouze
ty přístroje a služby, které jsou na konkrétním výzkumném centru
k dispozici.

PŘÍRUČKA
PRO KOMERCIALIZACI

VÝSLEDKŮ VĚDY
A VÝZKUMU
NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO
V OLOMOUCI

Business development manažeři v roce 2012 zpracovali celkem
42 obchodních případů. Z toho k 31. 12. 2012 probíhá 8 zakázek.
Úspěšně byly dokončeny 4 zakázky.
Konzultanti VTP UP byli vybráni pro podporu druhého běhu pilotního
programu Ministerstva průmyslu a obchodu s názvem Inovativní akce,
který má za cíl otestovat a implementovat v ČR program Knowledge
Transfer Partnership (KTP). Program je již více jak 30 let úspěšný
ve Velké Británii. Klade za cíl propojit znalosti univerzit s potenciálem
soukromých společností – společnost přijme nového pracovníka
– absolventa, který pracuje na vývoji a zlepšení produktů a služeb
společnosti pod společným vedením zástupcem společnosti a zástupcem univerzity. Pro svoji práci může také využívat zázemí univerzity.
Soukromá společnost má tak možnost dostat se ke znalostem univerzity, univerzita naopak získá možnost otestovat své poznatky v praxi
soukromé společnosti. Konzultanti VTP UP pomáhali s přípravou 2
projektových přihlášek společností Geneproof a.s. a Chemap Agro
s.r.o. Oba projekty byly podpořeny. Obě firmy nalezly vhodné partnery
na Univerzitě Palackého v Olomouci (Ústav mikrobiologie LF UP, Oddělení růstových regulátorů Centra regionu Haná). Z pověření MPO
bude konzultant VTP UP dohlížet nejen na úspěšnou realizaci těchto
projektů, ale také na projekt společnosti Rawat s.r.o., jejímž partnerem
je Akademie věd, Ústav botaniky.
Pomáhali jsme s přípravou šesti projektů do programu Inovační
vouchery Olomouckého kraje.
Pracovníci VTP UP navštívili veletrh Ampér, který se konal v březnu
2012 v Brně. Pomáhali s propagací a účastnili se konference Věda
v Olomouci, konané dne 27. 11. 2012.
Proběhla stáž v Technologickém inštitutu Slovenskej akadémie vied
v Bratislavě (říjen 2012) a v institucích Ecole Centrale Paris – Incu4

Důležitým počinem byla příprava,
tisk a šíření Příručky pro komercializaci výsledků vědy a výzkumu
na Univerzitě Palackého v Olomouci. Cílem příručky je podat
vědeckým pracovníkům základní
informace o možnostech využití
výsledků jejich výzkumu a vývoje.
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Pronájem nebytových prostor v nemovitostech
spravovaných VTP UP
VTP UP disponuje nebytovými prostorami, ve dvou budovách,
určenými k pronájmu 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 jmenováni rektorem UP z řad zaměstnanců UP a z řad regionálních partnerů. Na nájem ve VTP UP nemá
nárok každá firma. Jsou preferovány firmy z oblastí biotechnologií,
nanotechnologií nebo softwarové firmy.

V ceně nájmu v obou blocích je zahrnuto využívání malé zasedací
místnosti. Samozřejmostí je využití kancelářského zázemí (kopírování, fax, scanner, laminování atd.) za nákladové ceny a přístup
k univerzitnímu know-how a kontaktům.
Kromě standardních nájemních prostor nabízíme i virtuální kancelář
ve dvou variantách.
•
•

Virtuální kancelář se sdíleným prostorem (coworking), který může
firma používat společně s ostatními nájemci
Virtuální kancelář START je pro klienty, kteří nepotřebují žádný
prostor a chtějí využít pouze služeb recepce a zřízení sídla.

Celková plocha k pronájmu činí 2747 m2.
Blok A – 1707 m2 – k 31. 12. 2012 pronajato 100 %
Blok B – 1040 m2 – k 31. 12. 2012 pronajato 89 %
V pronájmu je celkem 27 firem (z toho 13 ve virtuální kanceláři nebo
coworkingu) a 5 pracoviští UP.
Aktuální seznam nájemců je k dispozici na www.vtpup.cz

Část prostor je pronajímána ve zvýhodněném režimu pro klienty,
kteří se kvalifikují do „Inkubačního programu“. 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, jejichž součástí vybavení je moderní audio a video technika
a internetové wi-fi připojení. Všechny místnosti jsou elektronicky
zabezpečeny a napojeny na pult centrální ochrany.
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Odborné poradenství akademickým pracovníkům,
zaměstnancům a studentům UP v souvislosti se
zahájením a rozvojem jejich podnikatelské činnosti
mimo rámec UP
Konzultanti VTP UP poskytují poradenství zejména pro začínající
firmy a zájemce o podnikání. Dotační poradenství, ale také poradenství v oblasti ochrany a využití duševního vlastnictví si od nás
objednávají i již existující firmy.

•

zaměstnanců, přístup ke vzdělávání, sdílení kontaktů)
pomoc s propagací (marketingový plán a zajištění některých
propagačních aktivit)

Okruhy poradenství pro začínající i stávající firmy:
•
•
•

příprava žádostí o dotaci a dotační management
přístup k alternativním zdrojům financování
ochrana a využití duševního vlastnictví

Konzultanti VTP UP poskytují začínajícím podnikatelům konzultace zdarma. Každý začínající podnikatel absolvuje nejprve úvodní
schůzku s konzultantem, kterému představí svůj podnikatelský záměr. Během několika schůzek se pracuje na šesti klíčových částech
podnikatelského plánu.
Konzultant a klient společně posoudí podnikatelský záměr, provedou
marketingový průzkum a průzkum trhu. Konzultant VTP UP poradí
také s právními úkony nezbytnými k podnikání (včetně licenčních
smluv), pomůže 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.
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 vybavené nábytkem a k dispozici je i parkovací plocha.

Okruhy poradenství vhodné pro zájemce o podnikání a začínající firmy:
•
•

pomoc s přípravou podnikatelského plánu
pomoc se založením a rozjezdem firmy (založení firmy, nábor
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V roce 2012 bylo poskytnuto poradenství více jak dvěma desítkám
zájemců především z řad studentů UP, ale i začínajícím firmám
z Olomouckého kraje. Nejzajímavější projekty byly:

Nově jsme spustili tzv. Inkubační program, do kterého se kvalifikují
nejlepší podnikatelské záměry začínajících firem.
Inkubační program zahrnuje:

•
•
•
•
•
•
•

•

Výroba bylinkových sirupů Báťkovy produkty
DNA portréty
Zásuvka pro nabíjení mobilních telefonů
China Roses – výuka angličtiny online pro zákazníky v Číně
Mimmio.cz – sociální portál
Gastro BiLangue – výuka jazyků pro personál restaurací
Electrobikes – stylová elektrokola na míru

•
•
•
•
•
•

Významnou akcí, která vygenerovala čtyři desítky podnikatelských
záměrů, byla soutěž o nejlepší podnikatelský záměr Podnikavá
hlava 2012.

•
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sleva na prostory pro podnikání (pro studenty využití virtuální
kanceláře na 6 měsíců zcela zdarma)
využití zasedací místnosti zdarma a výrazná sleva na pronájem
školící místnosti
5 hodin poradenských služeb konzultanta VTP UP měsíčně zdarma
2x ročně hodnocení efektivnosti firmy
30 tisíc Kč na nákup poradenských služeb od externích poradců
možnost schůzek se zkušenými mentory
přednostní registrace na pořádané akce v rámci JsmeMarketing
a JsmePodnikání, přístup k materiálům z těchto akcí
bezplatná účast na networkingových akcích

Výroční zpráva 2012

Zajišťování 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 je poskytována
zájemcům součinnost při uzavírání licenčních smluv k předmětům
průmyslového vlastnictví. Je vedena evidence předmětů průmyslového vlastnictví − patentů a užitných vzorů UP. Veškeré patenty, patentové přihlášky a licenční smlouvy jsou vedeny v Microsoft Dynamics
CRM. Seznam přihlášek patentů, udělených patentů, užitných vzorů
a mezinárodních patentů v roce 2012 je uveden v Příloze 1.

V roce 2012 bylo zpracováno 13 žádostí o dotaci pro 10 firem:

V roce 2012 byly uspořádány semináře pro studenty Nanotechnologii
a studenty navazujícího studia na Lékařské fakultě UP. Tématem
byl Transfer výsledků a patentová ochrana. Seminářů se zúčastnilo
celkem 50 studentů.

•

•
•
•
•
•

•
•

Z-PRECIS, s.r.o. – Program Rozvoj – Nákup technologických zařízení na rozšíření a zdokonalení služeb v oblasti povrchových úprav
KAJA, s.r.o. – Program Rozvoj – Projekt pro inovaci postupů
potravinářské výroby
FRENOS, s.r.o. – Program Rozvoj – Rozšíření technologického
vybavení společnosti FRENOS s.r.o.
H+V Grygov, s.r.o. – Program Rozvoj – Zvýšení efektivity výroby
zavedením automatizace dělení materiálu a termického odlakování
H+V Grygov, s.r.o. – Program Nemovitosti II – Rekonstrukce
objektů společnosti H+V VMD Grygov
REPTISK, s.r.o. – Program Rozvoj – Automatizace a modernizace provozu knihářské dílny
JSSOBALSERVIS – Program Rozvoj – Projekt na rozšíření strojového parku – stroje 2012
ABNER, a.s. – Program ICT v Podnicích – Zvýšení efektivity
společnosti prostřednictvím rozšíření ICT vybavení
TRYSTOM, s.r.o. – Program Potenciál – Vývojové pracoviště
společnosti TRYSTOM, spol. s r o.
Dynatech, s.r.o. – program ICT a strategické služby – Zásadní
inovace a vývoj nových funkcionalit informačního systému GIS
Works II. – modul Elektronická řídící kontrola
Proma-Reha s.r.o. – Program ICT v Podnicích – Projekt rozšíření
využití a funkčnosti IS
Proma-Reha s.r.o. – Program Ekoenergie – Provozovna Meziměstí Eko-energie Výzva III
Proma-Reha s.r.o. – Program Nemovitosti – Rekonstrukce provozní budovy Meziměstí

Koordinace zakládání spin-off subjektů

•

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 v těchto společnostech
a předkládá kvestorovi UP stanovisko k podnikatelskému záměru
zamýšleného spin-off subjektu.

•

Na konci roku 2012 jsme začali práce na zakládání spin-off společnosti s majetkovou účastí UP. Jedná se o první případ spin-off
společnosti zakládané podle schváleného interního předpisu z roku
2011 předpis Pravidla pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů Univerzity Palackého v Olomouci do právnických osob.

Dotační poradentství a dotační management byl poskytován společnostem Redo s.r.o, RepTisk s.r.o., Atelier Tsunami s.r.o, H+V Grygov
s.r.o., ABNER a.s., ELV. S Morava, s.r.o, Baterie Centrum s.r.o.,
BioPatterns s.r.o, Bioapex s.r.o

•
•
•

Agentra pro podporu podnikání a investic CzechInvest spustila nový
program CzechEkoSystem podporující zlepšení kvality a dostupnosti
specifických poradenských služeb zaměřených na přípravu projektů
inovačních malých a středních podniků jako potenciálních příjemců
rizikového kapitálu pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Odborné poradenství inovativním podnikům
Firmám je nabízeno odborné poradenství při přípravě žádosti o dotaci, dotačním managementu a marketingové, ekonomické a personální poradenství.

8

Výroční zpráva 2012

Vzdělávání
a networking

V roce 2012 jsme zahájili realizaci dvou vzdělávacích konceptů zaměřených na podnikání a marketing JsmePodnikání a JsmeMarketing. VTP
UP akademie je série specializovaných odborných seminářů zpracovaných populární formou k tématům ochrany a komerčního využití
předmětů průmyslového vlastnictví. Přenášet na nich mohou pouze
prověření lektoři s doloženou praxí.

VTP UP vyhrálo v Olomouckém kraji zajištění služeb tzv. „skauta“
– poradců, kteří budou pomáhat s přípravou projektových žádostí
žadatelům. Podali jsme 4 žádosti. Do konce roku se však program
CzechEkoSystem nerozběhnul.

Spolupráce s ostatními vědeckotechnickými parky
v České republice i v zahraničí v rámci jejich činnosti
Pravidelně probíhají setkání s kolegy z ostatních vědeckotechnických parků v České republice zaměřené na sdílení dobré praxe,
zejména v oblasti transferu technologií.
Jako člen Společnosti vědeckotechnických parků České republiky se
VTP UP podílí na činnosti sdružení z pozice člena výboru SVTP.

JsmeMarketing
JsmeMarketing je otevřená komunita lidí se zájmem o racionální,
kreativní a moderní metody marketingu, vznikající na Univerzitě
Palackého v Olomouci. Naše akce jsou otevřeny všem studentům,
firmám i široké veřejnosti.

Professional Lecture
Základem nového vzdělávacího konceptu jsou přednášky expertů
z oboru internetového marketingu od lidí, kteří nabízejí posluchačům skutečnou přidanou hodnotu. Hlavními tématy přednášek jsou
sociální média, SEO, webová analytika, PPC reklamy, internetový
marketing obecně.
•
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28. 2. 2012 (45)
Michael Dragan: Sociální sítě, marketing a kariéra
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•
•
•
•

•
•

Informal Marketing

18. 4. 2012 (25)
Roman Hřebecký: Content marketing a sociální sítě
18. 5. 2012 (42)
Marek Prokop: Kdy už konečně umře SEO
11. 6. 2012 (21)
Olga Biernátová: Jak na komunikaci v sociálních sítích
22. 10. 2012 (40)
Adam Zbiejczuk: Proč jsou sociální média důležitější víc než si
myslíte
27. 11. 2012 (40)
Jan Linhart, Filip Podstavec: SEO od pravěku po současnost
11. 12. 2012 (20)
Mário Roženský: Ve znamení Affiliate marketingu

Neformální setkání lidí okolo JsmeMarketingu a dalších zájemců
o marketing, sociální sítě, podnikání apod., které se koná většinou
po skončení S.M.S. Workshopu.
Celkem 11 akcí se zúčastnilo 265 účastníků.

JsmePodnikání
JsmePodnikání je vzdělávání pro nadšence do podnikání. Podnikatelé i budoucí podnikatelé se mohou scházet, získávat a vyměňovat
know-how, inspiraci a elán pro podnikání, navazovat osobní i obchodní kontakty. Koncept je pevnou součástí celkového ekosystému
VTP UP, který chce souhrnem všech aktivit nabídnout ideální místo
pro počátky a růst inovativního podnikání.

S.M.S. Worskhop
Na Social Media Strategy workshopu probírá maximálně 16 účastníků s mentorem předem známé zadání s cílem základní strategii
prezentace firmy, značky nebo projektu na sociálních sítích.

•
•
•
•

Know

•

9. 2. 2012 (12)
Workshop: Sociální sítě ve službách klubu SK Sigma
15. 3. 2012 (10)
Workshop: Poraďte se sociální sítí univerzitě
22. 5. 2012 (5)
Workshop: Sociální média v podání Českého rozhlasu
24. 10. 2012 (5)
Workshop: Navrhujeme jednorázovou kampaň na sociálních
sítích

-H

ess

•

Buowsin

Business Know-How
Business Know-How je stěžejní formát JsmePodnikání. Nabízí
podnikatelům, zájemcům o podnikání a všem dalším hodnotné
know-how předávané zajímavými hosty z celé ČR. Témata vykazují
rozmanitost i rozdílné cílové skupiny, tak aby nabídla podnětné informace zkušeným i začínajícím podnikatelům.
10
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Chill Out Time
•
•
•
•

•
•
•
•
•

4. 10. 2012 (15)
Ladislav Martinčík: Zkušenosti s rozjezdem softwarové firmy
18. 10. 2012 (15)
Michael Dragan: Umění prodat se
1. 11. 2012 (22)
Lukáš Gregor: Time management a metoda GTD
15. 11. 2012 (25)
Jindřich Fáborský: Představení moderních nástrojů internetového
marketingu
16. 11. 2012 (25)
Jiří Plamínek: Teorie Vitality
29. 11. 2012 (25)
Vojtěch Bednář: Podnikatelské vystřízlivění
6. 12. 2012 (25)
David Gruber: Time Management
13. 12. 2012 (20)
Zdeněk Fiedler: Za co chcete dostávat peníze?
24. 9. 2012 (45)
Minikonference Startupfest Olomouc 2012

I n s p i ra t i o

Mnozí úspěšní podnikatelé mají zajímavé koníčky a dokázali, že jsou
úspěšní i jinde, než ve svém podnikání. Rádi bychom umožnili setkání s těmi osobnostmi a seznámení se s touto „nepodnikatelskou“
stránkou jejich života. Může to být společné promítání dokumentu,
přednáška člověka, který projel celý svět stopem nebo třeba mini
výstava některého z významných olomouckých rodáků.
Celkem 10 akcí se zúčastnilo 267 účastníků.
Vlastní www stránky projektů jsou na www.jsmepodnikani.cz

n

Eve in g
n
Inspiration Evening
Inspiration Evening nabídne odreagování a inspiraci na podvečerní
nebo večerní akci. Jedná se o přednášku zajímavého českého podnikatele nebo zajímavé osobnosti.
6. 12. 2012 (50)
Radim Jančura: Rady do života
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Zapojení
v projektech

UP Business Club

VTP UP úspěšně ukončil tyto projekty:

VTP UP nenabízí pouze prostory pro podnikání jako takové, ale
celkové prostředí pro růst podnikání a nápadů. Spustili jsme UP
Business Club pro zájemce o podnikání, kteří zatím nemají potřebu
pronájmu prostor ve VTP UP. Členy UP Business Clubu se mohou
stát všichni příznivci podnikání, začínající podnikatelé i zkušení
matadoři.

VaV pro praxi: Ochrana výsledků VaV, licencování patentů
a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace
výsledků VaV
Projekt reaguje na situaci, kdy v povědomí akademických pracovníků a postgraduálních studentů není zakotven pojem ochrana
průmyslového vlastnictví. Realizací projektu je kladeno za cíl rozšířit
povědomí o nutnosti ochrany průmyslového vlastnictví a jeho dalšího
využití. Nezapomíná ani na oblast komunikace, propagace a řízení
spolupráce mezi vědeckými pracovníky a průmyslem. Projekt využívá případových studií, zkušenosti zástupců výzkumných pracovišť
univerzity (technology scoutů) a reaguje na jejich podněty.

Výhody pro členy:
•
•
•
•
•

přístup k materiálům z pořádaných akcí JsmeMarketing a JsmePodnikání
přednostní registraci na pořádané akce
čtvrtletně 2 hodiny konzultací od konzultantů VTP UP zdarma
slevu na akce pořádané partnery – např. sleva na akce TUESDAY
Business Network
účast na speciálních networkingových akcích pro členy klubu

Zaměřuje se i na studenty technicky zaměřených SŠ/VOŠ v našem
regionu s cílem vzbudit v nich zájem o studium technických nebo
přírodovědných oborů. Projekt je realizován konzultanty 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

UP Business club měl k 31. 12. 2012 30 členů.

V rámci VTP UP akademie proběhly semináře:
•
•

Přírodovědec: Rozvoj odborných kompetencí talentovaných
studentů středních škol ve vědecko-výzkumné práci v oblasti
přírodních věd

28. 6. 2012 (23)
Mgr. Petra Jungová: Veřejné zakázky ve vědě a výzkumu
8. 10. 2012 (19)
Prof. Ivo Telec: Obchodní tajemství, důvěrné informace
a know-how

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 je 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 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.

Celkem 2 akcí se zúčastnilo 42 účastníků.
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Celkové uznatelné náklady projektu: 29 393 645 Kč
Do projektu je VTP UP zapojen jako partner.

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 získal nové projekty:
Po studiu: Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe

VTP UP byl zapojen jako regionální expert do individuálního projektu
národního, který realizuje MŠMT: Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití
(EF TRANS)

Průzkum plánů a zájmů studentů Univerzity Palackého v Olomouci
(dále UP), který v roce 2009 realizoval Vědeckotechnický park UP,
ukázal, že velká část studentů si nechává hledání pracovního uplatnění na dobu krátce před, případně až po ukončení studia. Překvapivě vysoké procento studentů chce zahájit vlastní podnikání. Dosud
nenabízela UP svým studentům žádný komplexní vzdělávací program,
který by je prakticky na dráhu zaměstnance nebo podnikatele připravil. Předmětem projektu je vzdělávací modul zaměřený na praktickou
přípravu studentů na jejich budoucí profesní uplatnění. Školící moduly
jsou koncipovány mezioborově a může si je zapsat jako předmět typu
C (tj. volitelný) jakýkoliv student UP. V nabídce jsou moduly: 1.Zaměstnanec, 2.Zaměstnavatel, 3.Podnikatel, 4.Manažer, 5.Znalostní
pracovník, 6.Ohrožený nazaměstnaností, 7.Práce a podnikání v EU,
8.Praxe ve virtuálním prostředí. Důraz je kladen na praktický aspekt
přípravy, simulace a vedení výuky odborníky z praxe.

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 pokračuje v řešení projektu:
SPolupráce, INovace a NETworking vědeckotechnických parků
a vysokých škol
Cílem projektu je podpořit spolupráci mezi partnery projektu, definovanou cílovou skupinou, aplikační

Začátek projektu: 1. 1. 2012
Ukončení projektu: 31. 12. 2014
Financování: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Celkové uznatelné náklady projektu: 9 410 666 Kč

a veřejnou sférou. Partneři projektu byli žadatelem cíleně vybíráni
z řad vysokých škol a vědeckotechnických parků (VTP), členů
Společnosti vědeckotechnických parků ČR (SVTP ČR). Projekt
je v tomto ohledu jedinečný svým geografickým dopadem, neboť
postihuje celou Českou republiku. Projekt posiluje spolupráci mezi
partnery a cílovou skupinou díky využití komunikačních platforem.
Vyhledává, rozvíjí a podporuje inovační aktivity cílové skupiny
na českých vysokých školách a ve vědeckotechnických parcích
s cílem jejich vyšší uplatnitelnosti v aplikační sféře a tím obecně
přispívá ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu. Tohoto
je dosaženo formou workshopů, neformálních setkání, webového portálu spoluprace.org, týmové práce cílové skupiny, výměny
zkušeností, příkladů dobré a špatné praxe, soutěží pro studenty
a stážemi cílové skupiny ve vědeckotechnických parcích a inovačních firmách.

InovaCOM
V rámci projektu bude vytvořena síť pracovišť pro transfer technologií vysokých škol, vědeckotechnických parků a podniků v oblasti
IT, elektrotechniky a energetiky. Proběhnou společné workshopy
k problematice transferu technologií, budou analyzovány úspěšné
zahraniční modely spolupráce akademické a podnikové sféry (zahraniční stáže, studijní pobyty). Projekt pomůže získat akademickým
pracovníkům kompetence v oblasti soft skills. Vznikne webový portál
projektu podporující vzájemnou komunikaci a sdílení zkušeností.
Na tomto portálu budou publikovány všechny výstupy projektu
(analýzy, závěry workshopů, hodnocení stáží). Vzniknou a budou
publikovány vzory dokumentů pro spolupráci akademické a podnikové sféry (smlouvy, další právní akty).

Začátek projektu: 1. 9. 2011
Ukončení projektu: 31. 3. 2014
Financování: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
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Projekt realizuje unikátní konsorcium jedenácti subjektu (žadatel
a 10 partneru) s rozsáhlou předchozí spoluprací: významné vysoké
školy, oficiální regionální technologická centra a Technologická
platforma pro IT služby.

Partneři projektu
Vedoucí partner:
INOVACENTRUM ČVUT Praha

Univerzita Palackého v Olomouci, prostřednictvím VTP UP zajišťuje:
Ostatní partneři: Masarykova Univerzita v Brně, TECHNOLOGICKÉ
CENTRUM Hradec Králové, Technologické centrum Písek, Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci

•
•

Cíl projektu
•
Hlavním cílem projektu je posílit spolupráci mezi akademickou
a komerční sférou v oblasti transferu technologií a to prostřednictvím
vzdělávacích workshopů, výcviku soft skills, zvýšením povědomí
akademiků v oblasti ochrany duševního vlastnictví.

koordinaci stáží studentů VŠ v IT firmách v regionu Morava/Slezsko a účastní se na související Akademii IT znalostí
informuje o těchto aktivitách cílovou skupinu na moravských
univerzitách
sbírá zpětnou vazbu o stážích, kontroluje průběh projektu, spolupracuje s hlavním koordinátorem aktivity

Alokovaná pozice se jmenuje Regionální koordinátor stáží a Akademie IT znalostí – Morava/Slezsko.
Začátek projektu: 1. 2. 2012
Ukončení projektu: 31. 1. 2014
Financování: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Cílové skupiny
Odborní zaměstnanci TTO, Akademičtí pracovníci, Studenti VŠ
v oborech IT, elektrotechniky a energetiky
Harmonogram projektu
Zahájení projektu: 1. 3. 2012
Ukončení projektu: 28. 2. 2014
Trvání projektu: 24 měsíců

Rozvoj VTP UP

Praktická akademie IT znalostí: Praktická Akademie IT znalostí – rozvoj odborných dovedností studentů pro prohloubení
spolupráce

Připravoval se start opravy části B bloku A VTP UP v rámci projektu
Rozvoj Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci
2. etapa. Rekonstrukce proběhne v létě roku 2013. Předpokládané
náklady projektu činí 15,1 mil. Kč

Úspěšně byla realizována hlavní část rekonstrukce bloku A, část
A VTP UP. Projekt, podpořený z OPPI programu Prosperita, byl
ukončen v červnu 2012.

Hlavním cílem projektu je podpora spolupráce mezi vysokými
školami a podnikatelským sektorem v oblasti rozvoje praktických IT
dovedností studentů vysokých škol, požadovaných praxí.
Studenti VŠ nejsou dostatečně připraveni v oblasti technických
praktických IT znalostí a dovedností. Z toho důvodu je důležité podporovat získávání takových zkušeností, které požadují po studenty IT
firmy pro úspěšné nasazení do vývojových projektů.

Pokračuje příprava na rozšíření kapacity VTP UP – výstavba druhé
budovy Podnikatelského inkubátoru. Získali jsme Rozhodnutí
o udělení dotace v rámci programu Prosperita OPPI, byla dokončena
projektová dokumentace a získáno stavební povolení. Předpokládané náklady projektu činí cca 100 mil. Kč.
Realizací projektu dojde ke zvýšení plochy k pronájmu VTP UP ze
současných 2 747 m2 na cílových 4 084 m2, což zajistí bezproblémovou udržitelnost projektu i kvalitu nabízených služeb.

Tento projekt se zaměřuje na 3 cílové skupiny: Studenti mimopražských VŠ, Akademičtí a odborníci pracovníci VŠ, Pracovníci VaV
v podnicích
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Členství v sítích
Nově komunikujeme nabídku služeb pro začínající podnikatele zahrnující vzdělávání, poradenství a nabídku prostor pro podnikání.

VTP UP je dlouhodobým a akreditovaným členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR.
Pokračuje i členství v síti Tuesday Business Network a Enterprise
Europe Network.

Zapojení VTP UP do regionálního kontextu
Zástupce VTP UP byl členem odborné komise pro přípravu Regionální inovační strategie Olomouckého kraje. Své členství má VTP
UP také v Komisi hospodářského rozvoje města Olomouc.

Propagace VTP UP
Největší marketingovou akcí v roce 2012 zaměřenou na propagaci
služeb Podnikatelský inkubátor byla soutěž Podnikavá hlava 2012.
Do třetího ročníku této soutěže se přihlásilo 56 soutěžních příspěvků, v termínu bylo odevzdáno 43 soutěžních příspěvků.

Nově komunikujeme nabídku služeb pro akademické pracovníky
UP a firmy v oblasti komerčního využití výsledků vědy a výzkumu
Univerzity Palackého v Olomouci.

I v roce 2012 byly jako hlavní propagační médium využívány internetové stránky na hlavní doméně www.vtpup.cz. V souvislosti s novým
vizuálním stylem VTP UP došlo k úpravě grafiky i textu našich
webových stránek.

Na podzim byla zahájena příprava již 4. ročníku soutěže.
31. 5. 2012 proběhla již tradiční oslava narozenin Podnikatelského
inkubátoru VTP UP. V oficiální části jsme regionálním partnerům
představili novou strategii VTP UP (Podnikáni v Olomouci, Výzkum pro firmy) spolu s novým vizuálním stylem VTP UP. V rámci
neformálního sportovně-zábavného odpoledne si přišlo zasoutěžit
a oslavit s námi již 5. narozeniny Podnikatelského inkubátoru VTP
UP více než 80 účastníků.

Dalším důležitým propagačním elektronickým médiem se stala
sociální síť Facebook. V reakci na vzrůstající počet uživatelů této
sociální sítě – na vlastní stránce VTP (www.facebook.com/vtpup)
a na stránce soutěže Podnikavá hlava (www.facebook.com/podni15
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kavahlava) došlo v průběhu roku 2012 k zatraktivnění jejich vzhledu
i obsahu tak, aby byly zajímavé pro cílovou skupinu uživatelů. Nově
byla spuštěna stránka www.facebook.com/jsmemarketing na podporu konceptu JsmeMarketing.
Jednotlivé projekty byly propagovány i pomocí vlastních domén:
www.vyzkumprofirmy.cz, www.dotaceprofirmy.cz, www.podnikavahlava.cz, www.jsmemarketing.cz, www.jsmepodnikani.cz. Dále bylo
použito tištěné propagace v odborných časopisech, cílené dopisy
a další média.
Konzultanti VTP UP využívají pro budování sítě kontaktů i profesionální síť LinkedIn.com.
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Tým VTP UP

Výzkum, měření a analýzy pro firmy
(pracoviště transferu technologií)

Ing. Jiří Herinek
ředitel VTP UP

Dr. Petr Kubečka
hlavní business development manažer

Karla Pustějovská
odborná asistentka

Bc. Martin Šimo
business development manažer

Podpora podnikání
Ing. Jakub Hadam
business development manažer
Ing. Radek Žilka
hlavní konzultant

Ing. Jindřich Fáborský MSc.
konzultant

Silvie Polánková
projektová manažerka

Vladimír Bílek
správce budov
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Příloha č. 1 – Udělené
patenty a zapsané
užitné vzory
Udělené patenty
Dichlorido komplexy platiny s halogenderiváty 7-azaindolu,
způsob jejich přípravy a použití těchto komplexů jako léčiv
v protinádorové terapii
Číslo přihlášky: 2011-626, Číslo patentu: 303417
Původce: Trávníček Prof. RNDr. Ph.D. Zdeněk, Štarha
Mgr. Ph.D. Pavel, Popa Mgr. CSc. Igor
Datum udělení: 26. 7. 2012

Komplexy mědi s deriváty 2-fenyl-3-hydroxychinolin-4(1H)-onu, způsob jejich přípravy a použití těchto komplexů jako
léčiv v protinádorové terapii
Číslo přihlášky: 2010-937, Číslo patentu: 303009
Původce: Trávníček Zdeněk, Prof., RNDr., Ph.D., Buchtík Roman,
RNDr., Ph.D., Dvořák Zdeněk, Prof., RNDr., Ph.D., Vančo Ján,
PharmDr.
Datum udělení: 11. 1. 2012

Způsob imobilizace nanočástic stříbra na pevné substráty
Číslo přihlášky: 2011-549, Číslo patentu: 303502
Původce: Zbořil Prof. RNDr. Ph.D. Radek,Soukupová
RNDr. Ph.D. Jana
Datum udělení: 12. 9. 2012

Použití 6-substituovaných 9-halogenalkyl purinů pro regulaci
růstu a vývoje rostlin, rostlinných orgánů a buněk, nové 6-substituované 9-halogenalkyl puriny
Číslo přihlášky: 2010-670, Číslo patentu: 303054
Původce: Mik Václav Mgr., PhD., Szüčová Lucie Mgr. , Ph.D, Doležal
Karel, Dr., Spíchal Lukáš, Mgr. PhD, Galuszka Petr, doc., Mgr.,
Ph.D., Strnad Miroslav, prof., CSc.
Datum udělení: 1. 2. 2012

Použití dichlorido komplexů platiny s halogenderiváty 7-azaindolu pro přípravu léčiv pro léčbu nádorových onemocnění
Číslo přihlášky: 2012-159, Číslo patentu: 303560
Původce: Trávníček Prof. RNDr. Ph.D. Zdeněk, Štarha
Mgr. Ph.D. Pavel, Dvořák Prof. RNDr. Ph.D. Zdeněk
Datum udělení: 24. 10. 2012

Použití cholestanových derivátů k výrobě léčiva pro léčbu
nádorového bujení a s ním spojené angiogeneze
Číslo přihlášky: 2009-725, Číslo patentu: 303171
Původce: Kohout RNDr. DrSc. Ladislav, Chodounská RNDr. CSc.
Hana, Hniličková Ing. Jaroslava, Kasal RNDr. DrSc. Alexandr,
Černý RNDr. CSc. Ivan, Kolář Prof. MUDr. CSc. Zdeněk, Strnad
Prof. Ing. DrSc. Miroslav, Oklešťková Mgr. Ph.D. Jana, Steigerová
Mgr. Ph.D. Jana, Hoffmannová Mgr. Lucie
Spolupřihlašovatel: Ústav organické chemie a biochemie Akademie
věd České republiky, v. v. i.
Datum udělení: 2. 4. 2012

Způsob depozice nanočástic kovů na povrch substrátu
Číslo přihlášky: 2010-881, Číslo patentu: 303566
Původce: Šišková Karolína, RNDr., PhD., Šafářová Klára, Mgr.,
PhD., Mašláň Miroslav, Prof. RNDr., CSc.
Datum udělení: 31. 10. 2012
Komplexy zlata s deriváty N6-benzyladeninu a deriváty fosfanu, způsob jejich přípravy a použití těchto komplexů jako léčiv
v protizánětlivé terapii
Číslo přihlášky: 2011-415, Číslo patentu: 303649
Původce: Trávníček Prof. RNDr. Ph.D. Zdeněk, Vančo PharmDr. Ph.D. Ján, Popa Mgr. CSc. Igor, Šilha Mgr. Tomáš
Datum udělení: 18. 12. 2012

Substituční deriváty N6-benzyladenosin-5´-monofosfátu,
způsoby jejich přípravy, tyto deriváty pro použití jako léčiva
a terapeutický přípravek je obsahující
Číslo přihlášky: 2010-332, Číslo patentu: 303327
Původce: Zatloukal Marek, RNDr., Doležal Karel, Dr., Voller Jiří,
Mgr., Spíchal Lukáš, Mgr. PhD., Strnad Miroslav, prof., CSc.
Spolupřihlašovatel: BioApex, s.r.o.
Datum udělení: 21. 6. 2012

Method of preparation and isolation of betulin diacetate from
birch bark from paper mills and its optional processing to
betulin
Číslo přihlášky: 08700828.0, Číslo patentu: EP2125860
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 udělení: 19. 12. 2012
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Method of production of synchronized adherently growing cell
lines and device for carrying out said method
Číslo přihlášky: 10730692.0, Číslo patentu: EP2419503
Původce: MISTRIK, Martin, BARTEK, Jiri
Datum udělení: 19. 12. 2012

Vícesložkové hnojivo
Číslo přihlášky: 2012-26196, Číslo užitného vzoru: 24390
Původce: Koprna Ing. Ph.D. Radoslav, Valenta Ing. Rudolf
Spolupřihlašovatel: Fosfa akciová společnost
Datum zápisu: 8. 10. 2012
Vícesložkové hnojivo
Číslo přihlášky: 2012-26197, Číslo užitného vzoru: 24391
Původce: Koprna Ing. Ph.D. Radoslav, Valenta Ing. Rudolf
Spolupřihlašovatel: Fosfa akciová společnost
Datum zápisu: 8. 10. 2012

Zapsané užitné vzory
Zařízení pro měření světelného pozadí noční oblohy
Číslo přihlášky: 2011-24781, Číslo užitného vzoru: 23159
Původce: Pech Mgr. Miroslav, Mandát Mgr. Dušan, Schovánek
RNDr. Petr, Palatka RNDr. Miroslav, Řídký doc. CSc. Jan, Hrabovský
prof. RNDr. DrSc. Miroslav, Horváth RNDr. Ph.D. Pavel
Spolupřihlašovatel: Fyzikální ústav AV ČR
Datum zápisu: 2. 1. 2012

Vícesložkové hnojivo
Číslo přihlášky: 2012-26198, Číslo užitného vzoru: 24392
Původce: Koprna Ing. Ph.D. Radoslav, Valenta Ing. Rudolf
Spolupřihlašovatel: Fosfa akciová společnost
Datum zápisu: 8. 10. 2012

Dichlorido komplexy platiny s halogenderiváty 7-azaindolu
a použití těchto komplexů jako léčiv v protinádorové terapii
Číslo přihlášky: 2011-24930, Číslo užitného vzoru: 23204
Původce: Trávníček Prof. RNDr. Ph.D. Zdeněk, Štarha
Mgr. Ph.D. Pavel, Popa Mgr. CSc. Igor
Datum zápisu: 9. 1. 2012

Vícesložkové hnojivo
Číslo přihlášky: 2012-26199, Číslo užitného vzoru: 24393
Původce: Koprna Ing. Ph.D. Radoslav, Valenta Ing. Rudolf
Spolupřihlašovatel: Fosfa akciová společnost
Datum zápisu: 8. 10. 2012
Vstupní koncový díl technického boroskopu
Číslo přihlášky: 2012-26235, Číslo užitného vzoru: 24528
Původce: Keprt RNDr. DrSc. Jiří, Hrabovský prof. RNDr. DrSc. Miroslav, Tatýrek Josef
Datum zápisu: 12. 11. 2012

Technický boroskop, zejména pro pozorování plamene žárových kotlů
Číslo přihlášky: 2012-25549, Číslo užitného vzoru: 23980
Původce: Keprt RNDr. DrSc. Jiří, Tatýrek Josef
Spolupřihlašovatel: Fyzikální ústav AV ČR
Datum zápisu: 18. 6. 2012

Fluorescenční sonda rhodamino-pyrimidinového typu pro
stanovení pH
Číslo přihlášky: 2012-26586, Číslo užitného vzoru: 24618
Původce: Brulíková RNDr. Ph.D. Lucie, Motyka Ing. Ph.D. Kamil,
Hlaváč Doc. RNDr. Ph.D. Jan
Datum zápisu: 26. 11. 2012

Zařízení pro bezkontaktní snímání a vyhodnocování změny
deformace obecných fyzických objektů s využitím fraktálu
Číslo přihlášky: 2012-26138, Číslo užitného vzoru: 24325
Původce: Horváth RNDr. Ph.D. Pavel, Šmíd RNDr. Ph.D. Petr, Hrabovský Prof. RNDr. DrSc. Miroslav, Hamarová Mgr. Ivana
Datum zápisu: 17. 9. 2012
Kapalné hnojivo
Číslo přihlášky: 2012-26195, Číslo užitného vzoru: 24389
Původce: Koprna Ing. Ph.D. Radoslav, Valenta Ing. Rudolf
Spolupřihlašovatel: Fosfa akciová společnost
Datum zápisu: 8. 10. 2012
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