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Představení Vědeckotechnického parku  
Univerzity Palackého v Olomouci (VTP UP)

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého 
v Olomouci (VTP UP) je místem pro růst vašeho 
podnikání a vašich nápadů. Je mostem mezi vědec-
kým a podnikatelským světem už od roku 2000.

 VTP UP poskytuje pronájem kanceláří a  výrobních 
prostor, poradenské služby a podporuje komerční vyu-
žití know-how Univerzity Palackého. Od konce roku 2015 
provozuje specializovaná pracoviště 3D tisku a numeric-
kých výpočtů. Je samostatnou hospodářskou jednotkou 
Univerzity Palackého v Olomouci. Může tak přímo vy-
užívat zázemí a  know-how Univerzity Palackého 
v oblasti vědy a výzkumu pro své klienty. V čele VTP UP 
stojí ředitel. Při výkonu své funkce je řízen prorektorem 
pro transfer technologií Univerzity Palackého. Organi-
začně je VTP UP rozdělen do dvou oddělení: Oddělení 
podpory podnikání a Oddělení transferu technologií.

„Pomáháme měnit dobré nápady na skvělé firmy. 
Tvoříme ideální místo pro podnikání v Olomouci.“

 Oddělení podpory podnikání pomáhá začínajícím 
podnikatelům s rozjezdem firmy s ojedinělým nápadem 
a zaměřením. Buduje komunitu podnikavých lidí, které 
sdružuje do UP Business Clubu. Poskytuje pronájem pro-
stor pro začínající a inovativní firmy (kanceláře, labora-
toře, poloprovozní prostory, coworking, virtuální sídlo) 
ve třech budovách. Pořádá vzdělávací a networkingové 
akce zaměřené na osobní a podnikatelský rozvoj. Nejza-
jímavějším projektům nabízí pronájem prostor a  pora-
denské služby našich konzultantů a mentorů za zvýhod-
něné ceny nebo zdarma (Podnikatelský inkubátor).

„Spojujeme firmy s Univerzitou Palackého, přená-
šíme znalosti a vynálezy z výzkumu do praxe.“

 Oddělení transferu technologií spravuje duševní 
vlastnictví Univerzity Palackého. Zabývá se rozvojem 
komerčně zajímavých projektů využívající výsledky 
vědy a výzkumu Univerzity. Zajišťuje komerční spolu-
práci s firmami v oblastech smluvního výzkumu, výzku-
mu na zakázku a licenčních smluv. Podporuje zakládání 
firem zaměstnanců Univerzity, které využívají výsledky 
výzkumu a vývoje. Zajišťuje projektovou podporu pro 
akademiky i firmy. 
 
„Zpřístupňujeme nové technologie: pracoviště 3D 
tisku a numerických výpočtů.“

 Pracoviště UPrint 3D je největší 3D tiskové centrum 
na Moravě nabízející 3D tisk z plastu, polymerů, kovo-

vých prášků a papíru, včetně skenování v 3D.Pracoviště 
numerického modelování zajišťuje numerické simulace 
v programu ANSYS Multiphysics na stroji SGI UV2000 
a pronájem jeho výpočetního času.
 VTP UP vznikl za podpory zdrojů ze strukturálních 
fondů Evropské unie, Olomouckého kraje a  Statutár-
ního města Olomouc. Provoz VTP UP spolufinancuje 
Univerzita Palackého v Olomouci.
 Podnikatelský inkubátor VTP UP získal v roce 2007 
ocenění za nejlepší projekt roku v České republice v ob-
lasti Vědeckotechnických parků. V roce 2010 získal VTP 
UP 1. místo v  soutěži Podnikatelská nemovitost roku 
v kategorii High-tech nemovitost roku, v roce 2013 2. 
místo v kategorii Nemovitost roku pro technologická 
centra a služby. VTP UP je aktivní součástí regionální 
inovační infrastruktury Olomouckého kraje. Zapojuje 
se do  tvorby a  realizace RIS3 strategie Olomouckého 
kraje. Je členem několika odborných spolků a sítí (En-
terprise Europe Network, Tuesday Business Network, 
Společnost vědeckotechnických parků ČR, Národní 
klastrová asociace, Česká inovace, Transfera.cz, Asocia-
ce inovačního podnikání).

Poslání

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v  Olo-
mouci (VTP UP) přispívá k  růstu ekonomické úrovně 
Olomouckého kraje prostřednictvím podpory rozvoje 
inovativních firem, vzniku spin-off a  start-up společ-
ností s důrazem na využití potenciálu Univerzity Palac-
kého v Olomouci (UP). Nachází a podporuje spolupráci 
při uplatňování výsledků vědy a výzkumu v komerční 
sféře a přenáší potřeby komerční sféry do vědeckový-
zkumných pracovišť Univerzity Palackého v Olomouci.

Vize

VTP UP je technologickou adresou v Olomouckém kraji 
s kompetentním poradenským centrem pro vzájemnou 
podporu a sdílení moderních technologií mezi inovativ-
ními firmami a vědeckovýzkumnými pracovišti UP. Za-
jišťuje ochranu a komerční využití duševního vlastnic-
tví Univerzity Palackého v Olomouci, firem ve VTP UP 
i firem s majetkovou účastí UP. Podnikatelský inkubátor 
pomáhá nově vzniklým inovativním firmám s plynulým 
rozjezdem a vstupem do reálného podnikatelského pro-
středí. Podporuje také růst a rozvoj stávajících inovativ-
ních firem. Díky kvalitě výstupů je VTP UP respektova-
ným pracovištěm v mezinárodním měřítku.
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Činnosti VTP UP v roce 2015
Oddělení podpory podnikání 

Tvoříme ideální místo  
pro podnikání v Olomouci
Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v  Olo-
mouci nabízí k pronájmu 4083 m2 prostor pro podni-
kání ve třech budovách. 

Výhody pronájmu ve VTP UP:

• dobrá adresa, součást komunity prestižních firem
• zázemí a know-how Univerzity Palackého v Olomou-

ci, jednoduchý přístup k  vybavení Univerzity, 3D 
prototyping přímo v budově

• snadná návaznost na  obchvat města a  dálnici D1 
Praha – Brno – Ostrava 

• dostatek parkovacích míst
• prostory vybavené kancelářským nábytkem, do-

stupné 24/7, s klimatizací, elektronickým zabezpe-
čením a se službami recepce, nechybí relaxační zóna, 
občerstvení a dobrá káva

• vysokorychlostní internet
• využití zasedací místnosti v ceně nájmu
• konzultace: konzultanti VTP UP pomohou se startem 

podnikání a s ochranou a využitím duševního vlast-
nictví, externí mentoři poradí v dalších oblastech 

• vzdělávání při ruce: pravidelné semináře a worksho-
py pořádané v prostorách VTP UP 

• komunita podnikavých lidí může být inspirací i pro 
vaši firmu

„Nabízíme nejen nájem, ale komplexní prostředí 
pro růst Vašeho podnikání.“

Typy pronájmů:

• virtuální kancelář – umístění sídla společnosti
• coworking 24/7 a coworking mini
• kanceláře
• výrobní prostory pro drobnou výrobu
• laboratoře
• školicí místnost s občerstvením All inclusive (pitný 

režim zdarma)

Blok A /1707 m2

• 8 víceúčelových místností vhodných jako výrobní 
prostor či laboratoř s výměrou cca 120 m2

• 3 výrobní nebo laboratorní prostory s  výměrou 
237 až 282 m2

Blok A v letech 2012 až 2013 prošel kompletní re-
konstrukcí. Je využíván zejména výrobními firmami.

Blok B – Podnikatelský inkubátor /1040 m2

• 19 kanceláří o velikosti 36 m2

• 2 poloprovozy o velikost 178 m2

• virtuální kancelář / coworking / relaxační zóna
• školicí místnost

Na chodbách bloku B najdete převážně mladé začínající 
podnikatele, čemuž je přizpůsobeno vybavení i vzhled 
prostor. Nájemci oceňují možnost coworkingu a sdíle-
ného zázemí (recepce, tiskárny, jednací místnosti, ob-
čerstvení, relaxační zóny). 

Blok C – Podnikatelský inkubátor II /1337 m2

• 26 kanceláří o velikosti 18–25 m2

• 22 laboratoří o velikosti 25 m2

• hala drobné výroby s plochou 162 m2

Blok C poskytuje svým nájemcům reprezentativní pro-
story od dubna 2015. Naše nejnovější budova nabízí 
rostoucím a inovativním firmám nejen kanceláře třídy 
A, ale i laboratoře a výrobní prostory. 



6

Výroční zpráva 2015

Blok A Blok B Blok C

Počet firem 7 39 6

počet zaměstnanců 53 57 47

Celkem pronajato plochy (v %) 93 81 75

K 31. 12. 2015 mělo 52 nájemců pronajato celkem 
3207 m2 plochy, což je 83 % z celkové plochy k pro-
nájmu. Ve firmách nájemců bylo zaměstnáno 158 lidí.

počet firem

nájemci kanceláří a laboratoří 24

virtuální sídlo (umístění sídla) 27

coworking (sdílená kancelář) 1

coworking mini 3

Aktuální seznam nájemců je k dispozici na www.vtpup.cz

„Najít pěkné prostory s  dobrým vybavením, 
za  dostupnou cenu, navíc s  milým a  ohromně 
vstřícným personálem, není snadné. Jsem šťast-
ná, že se mi to povedlo. Už dva roky využívám pro 
všechna svá školení a workshopy služeb Vědecko-
technického parku UP.
Když přemýšlím o tom, co oceňuji nejvíc, vychází 
mi z toho lidé – je zřejmé, že těm, kdo mají chod 
na starosti, záleží na tom, aby věci fungovaly, aby 
u nich byli klienti spokojení. Vymýšlejí nové věci – 
bílá malovací stěna, herna a relaxační místnost 
nahoře. 
Budu se k  vám vracet – znovu a  znovu, dokud 
budu mít klienty. A taky vás dál budu doporučo-
vat ostatním.“

Alexandra Hubáčková, Ph.D., 
Certified coach and trainer

„Díky VTP jsme nezískali jen zázemí, ale přede-
vším vůbec možnost zahájit jako firma činnost. 
A to zejména díky prostorům adaptovaným podle 
našich potřeb a požadavků. Samozřejmě oceňuje-
me i další služby, které nám VTP UP poskytuje, ať 
už se to týká zázemí k přednáškám či k jednáním 
s našimi obchodními partnery či řešení běžných 
provozních problémů.
Jednou větou: „Jsme rádi, že tady jsme!“

Ing. Petr Šlézar
Alven Laboratories s.r.o., vedoucí výroby

Budujeme komunitu 
podnikavých lidí 

Soutěž o nejlepší podnikatelský záměr 
Podnikavá hlava 2015 

Nájemci VTP UP:
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Soutěž pomáhá najít a odměnit nejlepší nápady. Kaž-
doročně se jí účastní desítky soutěžících.
Účastníkům se věnujeme již při přípravě jejich sou-
těžních příspěvků. Konzultanti VTP UP jim pomáhají 
s  tvorbou podnikatelských záměrů. Odborná porota 
z nich následně vybere deset nejlepších, které se utkají 
ve finále.
Finalistům pak pomáháme s rozvíjením jejich podnika-
telských záměrů a společně se snažíme přeměnit dobré 
nápady na skvělé firmy.

2015 2014 2013 2012 2011

počet zaregistrovaných soutěžících 85 101 97 56 56

počet odevzdaných příspěvků 51 54 67 43 41

„Zázemí VTP UP, poradenství, propagace 
a  partnerství s  Univerzitou Palackého velmi 
přispělo k urychlení realizace mého podnikatel-
ského záměru. I když je před námi ještě dlouhá 
cesta, bez této výhry bychom nebyli tam, kde 

jsme teď. Ocenil jsem, že někdo nezávislý a do-
statečně zkušený v podnikání mi dal důvěru. To 
dokáže člověka namotivovat ze všeho nejvíce.“

Vítěz Podnikavá hlava 2015 Michal Šnajdar
HENRY & MIKE s.r.o. (projekt CATCH ME)

UP Business Club

Inspirativní komunita, jejíž členové jsou podnikavci ne-
jen z  řad studentů, ale i  podnikatelů. Vzniká tak do-
konalé propojení mezi akademickou a firemní sférou, 
která v rozvoji pomáhá nejen studentům UP, ale také 
k novým kreativním myšlenkám pro olomoucké podni-
katele. Aby byla cesta ke kontaktům a propojením pro 
obě strany co nejjednodušší, pořádáme pod hlavičkou 

VTP UP, či samotného Business Clubu, vzdělávací a ne-
tworkingové akce. 

Členství v UP Business Clubu dále přináší:

• Účast na  speciálních networkingových akcích pro 
členy klubu

• Přístup k  materiálům a  videozáznamům z  pořáda-
ných akcí

• Bezplatná právní poradna (Klinika práva)
• Čtvrtletně 2 hodiny konzultací od konzultantů VTP 

UP zdarma
 

V  průběhu roku 2015 jsme uspořádali 15 akcí 
pro 509 účastníků z řad studentů i podnikatelů.

1 komunita – 58 členů

„UP Business Club je pro mě zajímavou platfor-
mou, která sdružuje nejen aktivní studenty v Olo-
mouci. Oceňuji, že mám možnost se setkávat s lid-
mi, kteří směřují v životě podobným směrem jako 
já a hlavně mají chuť realizovat vlastní nápady 
v praxi!“

Blanka Poštulková
www.tvaruzkovacukrarna.cz
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UP Business Camp 2015

Konference o cestě k úspěšnému podnikání pod hla-
vičkou Univerzity Palackého v Olomouci je každoroč-
ním vyvrcholením naší činnosti v oblasti osobního 
rozvoje a podpory podnikání. V roce 2015 jsme se 
zaměřili zejména na start-upovou scénu, a konferen-
ce se proto stala přehlídkou úspěšných mladých pod-
nikatelů z celé republiky. 

 Mezi vystupujícími byl například globální commu-
nity manažer Google Daniel Franc, architekt a jeden 
z Čechů roku Ondřej Chybík, inovační lídr společnosti 
3M Jan Mašek, autor bestselleru „Konec prokrastina-
ce“ Petr Ludwig nebo poutník Ladislav Zibura. 
 Akce se zúčastnilo 180 platících diváků, pozváni 
byli také zástupci partnerských firem. 
 Díky uvolněné atmosféře se navíc účastníci kon-
ference mohli s většinou vystupujících i přímo sezná-
mit v neformálním prostředí během afterparty.

Narozeniny VTP UP –  
největší networkingová akce

V roce 2015 se na „narozeninách“ sešlo zatím nejví-
ce lidí v historii této akce. Návštěvnost odhadujeme 
na 300 účastníků.
 18. 6. 2015 jsme pořádali workshopy pro členy 
UP Business Clubu, proběhlo finále soutěže Podnika-
vá hlava, odborný workshop pro specialisty z center 

datum název přednášející
počet 
platících 
účastníků

17. 12. 2015 Networkingová 
akce: Vánoční set-
kání ve VTP UP

— 12

17. 10. 2015 UP Business Camp 
2015

Daniel Franc, Ladislav 
Zibura, Ondřej Chy-
bík, Roman Bojko, … 

180

16. 10. 2015 Chyby online  
marketingu

Jindřich Fáborský 10

1. 10. 2015 Networkingová 
akce UPBC:  
Členi členům

UPBC 7

22. 9. 2015 Networkingová 
akce UPBC:  
Členi členům

CatchMe 5

3. 9. 2015 Networkingová 
akce UPBC:  
Členi členům

UPBC 9

29. 6. 2015 Filosofie pasivních 
příjmů

Nela Kubasová 25

18. 6. 2015 Networking členů 
UPBC, nájemců 
a příznivců VTP UP: 
Narozeniny VTP UP

100

18. 6. 2015 Jak přemýšlet nad 
rozvojem podnikání 
– vize, cíle a KPI

Markéta Kabátová 20

4. 6. 2015 Fundraising Hana Krejčí 15

16. 5. 2015 Product  
management

Daniel Hastík 20

15. 4. 2015 Lesmír ve VTP Lesmír 4

26. 3. 2015 Google cloud 
platform

Tomáš Zvěřina 20

10. 3. 2015 Negotiate to win Ing. Lukáš Skopal 26

12. 2. 2015 Google doma 
i na pracovišti

Ivan Kutil 50

Celkem 509

17. ŘÍJNA  
2015
PEVNOST  
POZNÁNÍ
OLOMOUC
3. ročník konference o cestě 
k úspěšnému podnikání

Zahřívací networkingová  
párty s workshopem!
BEST SportCentrum Olomouc

16. 10. Afterparty
Pevnost poznání17. 10.

TOMÁŠ ČUPR zakladatel 
Slevomat.cz

PETR LUDWIG autor bestselleru  
Konec prokrastinace

STANISLAV GÁLIK zakladatel  
Unifer

ROMAN BOJKO Social Impact 
Award JITKA ZODEROVÁ CEO  

BusinessAnimals.cz

LUKÁŠ KRČIL a MARTIN ZDRAŽIL DigitalBrain

LADISLAV ZIBURA Poutník

MARTIN ŠÍP Paralelní 
polisTOMÁŠ LUKAVEC Banán  

za milion

VLASTIMIL VODIČKA Vodafone 
nápad roku PETR KREJČÍ

3 NADUPANÉ WORKSHOPY

WWW.PODNIKANIVOLOMOUCI.CZ
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pro transfer technologií a slavnostně jsme otevírali 
blok C VTP UP, ve kterém zároveň probíhalo jednání 
krajských RIS3 manažerů.
 Tato pestrá směsice lidí se v podvečer úspěšně vrhla 
do „narozeninového dění“ a vytvořila úžasnou atmosfé-
ru plnou sportovních akcí, hudby a dobrého jídla a pití.  

Konzultujeme podnikatelské 
záměry a pomáháme při 
startu podnikání
Dáváme zpětnou vazbu na podnikatelské záměry a po-
máháme je připravovat. Jsme napojeni na síť mentorů 
a investorů. Všem začínajícím podnikatelům se zajíma-
vým nápadem nabízíme pomoc se startem podnikání, 
zpětnou vazbu na  podnikatelský záměr nebo sdílení 
našich kontaktů. Pro vybrané projekty máme navíc 
program UP Business Catapult.

UP Business Catapult  
(Podnikatelský inkubátor)

Velmi výhodná kombinace pronájmu prostor a  pora-
denských služeb pro začínající firmy, která zahrnuje:

• slevu na  prostory pro podnikání (využití virtuální 
kanceláře a  coworkingu na  6 měsíců zcela zdarma 
pro studenty a zaměstnance Univerzity Palackého)

• využití zasedací místnosti zdarma a výraznou slevu 
na pronájem školicí místnosti

• 5 hodin poradenských služeb od  konzultanta VTP 
UP měsíčně zdarma

• 2× ročně hodnocení efektivnosti firmy
• až 30 tisíc Kč na nákup poradenských služeb od ex-

terních poradců
• možnost schůzek se zkušenými mentory
• přednostní registrace na pořádané akce v rámci UP 

Business Clubu, přístup k materiálům z těchto akcí
• bezplatné členství v UP Business Clubu

 Nárok na čerpání výhod programu má pouze firma 
se zajímavým nápadem a  zaměřením. Musí se jednat 
o progresivní podnikatelský záměr s předpokladem dy-
namického růstu firmy se zacílením také na zákazníky 
mimo Českou republiku.

Příklady konzultovaných projektů:
Vinylové hodiny – Jan Čížek
Catch Me – Michal Šnajdar 
Motorgym – Přemysl Vaněk
Kurkuma – doplněk stravy – David Novák
Kniha s duší – Markéta Špundová
LED svítidla – Petr Nachtnebl
Šípková vína – Roman Šerák

„Díky účasti v soutěži Podnikavá hlava jsme zís-
kali kancelář ve  Vědeckotechnickém parku UP 
a dostali se tak do prostředí začínajících i zaběh-
nutých podnikatelů, což bylo pro náš start-up 
rozhodně velké plus. Kromě poradenských služeb 
nám hodně přinesly i semináře, které VTP UP pra-
videlně pořádá. A  hlavně, přemístěním výrobny 
z obýváku do kanceláře, se nám lépe daří oddělit 
osobní a pracovní život.“ 

Jan Čížek & Kateřina Dobisíková
vinylovehodiny.cz

play 
with 
balls

hry pro děti
kreslení na obličej

fotokoutek

NAROZENINY
VTP UP

Zábavné odpoledne v areálu  
Vědeckotechnického parku UP

Šlechtitelů, Olomouc

Přidejte se k nám a oslavte 
společně s námi osmé

Registrace: www.podnikanivolomouci.cz/narozeniny

18. 6. 2015
16.00 – 24.00

8 druhů piva
steaky

klobásy a další

živá hudba
DJ

workshopy 
od 14.00

finále
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Spojujeme firmy 
s Univerzitou Palackého, 
přenášíme znalosti 
a vynálezy z výzkumu 
do praxe

Tým dosavadních tří business development manažerů 
rozšířila Mgr. Jana Doložílková, která má na starost ad-
ministrativní záležitosti v oblasti duševního vlastnictví.

Business development
Vyhledávání komerčně zajímavých výstupů 
Univerzity Palackého a jejich propagace

Pro zajištění lepší spolupráce mezi firmami a  UP byly 
v roce 2015 aktualizovány seznamy přístrojů a služeb 
jednotlivých pracovišť a  vědeckých center. Pro účely 
inovačních voucherů byli osloveni všichni vedoucí ka-
teder PřF, FF, LF a FTK pro doplnění informací ohledně 
smluvního výzkumu, jejich podklady byly zpracovány 
do  celkového přehledu, který mají firmy volně ke  sta-
žení na webu VTP. Možnosti spolupráce mezi firmami 
a UP jsou také přístupné na webu www.spoluprace.org 
agentury CzechInvest. 
 Pro jednotlivé komerční výstupy byly ve  spoluprá-
ci s  původci vytvořeny propagační materiály, videa, 
weby a produktové listy. Mezi nejúspěšnější patří web  
www.mossbauer-spectrometers.com zajišťující informa-
ce a prodej Mössbauer spektrometrů z vlastní produk-
ce UP a vědeckého centra RCPTM. Přes tento web byly 
v roce 2015 provedeny tři objednávky. 
 Dále jsme pro FTK zajistili propagaci jejich zátěžo-
vých testů v  rámci Olomouckého ½ maratonu a  další  
4 komerční zakázky na tato specializovaná měření.

Proof-of-concept (projekty na ověření  
a přípravu komerčního uplatnění  
vybraných vědeckovýzkumných výsledků)

V roce 2015 bylo na deset dílčích projektů Proof-of-
-concept v  rámci existující a  dvou nových výzev vy-
členěno 2,6 miliónů korun z 20 mil určených na celý 
projekt GAMA od  agentury TAČR (číslo projektu 
TG01010080, název Efektivní transfer znalostí Uni-
verzity Palackého v  Olomouci do  praxe). Celkově se 

v rámci 4 výzev na projekty Proof-of-Concept na Uni-
verzitě Palackého přihlásilo 33 dílčích projektů. Řešení 
šesti dílčích projektů již bylo v roce 2015 ukončeno, 
pět jich bylo v tomto roce zahájeno a dva byly koncem 
roku schváleny jako nové projekty pro rok 2016 a ně-
kolik dalších bylo vybráno do dalšího kola. Jednotlivé 
dílčí projekty mají také své weby, které slouží jako pre-
zentační a prodejní nástroje, viz např. www.magneti-
cunitrap.com nebo www.quitaonline.com.
 V roce 2015 bylo ukončeno šest dílčích projektů, 
z toho pět, které byly započaty v roce 2014. Jedná 
se o dílčí projekty: SuperQuita, řešitele Mgr. Dana 
Faltýnka Ph.D.; Unitrap řešitele RNDr. Karla Kober-
ny CSc.; program řešitelky Mgr.  Gabriely Pokorné; 
Cytokinin řešitelky Mgr. Lucie Plíhalové Ph.D. a díl-
čího projektu KeyLock řešitele RNDr.  Václava Ran-
ce Ph.D.  Byl také ukončen projekt Antifog řešitele 
Doc. RNDr. Roberta Prucka Ph.D. 
 Ze dvou nových výzev v roce 2015 byly zahájeny 
4 další dílčí projekty: TouchMaps řešitele RNDr. Jana 
Bruse Ph.D.; TeamUP řešitelky Doc. Ing. Jaroslavy Ku-
bátové Ph.D.; Kontrola vody řešitele Doc. RNDr. Jana 
Petra Ph.D.  a  dílčí projekt Austinometr řešitele 
RNDr. Jiřího Pechouška Ph.D.
 Zkušenosti získané přípravou a  realizací projek-
tu GAMA/TAČR, jeho nastavení, vyhodnocování a ří-
zení jsme využili v rámci pořádaného dvoudenního 
workshopu CTT „Hodnocení komerčního potenciálu 
VaV z  pohledu CTT“. Workshop byl pořádán sou-
běžně s oslavou narozenin VTP UP, účastnilo se jej  
30 lidí převážně z center transferu technologii z celé 
ČR, ale také zástupci Akademie věd, Technologické 
agentury ČR a Britské ambasády.

Komercializace zajímavých výstupů vědy 
a výzkumu Univerzity, nalezení partnerů 
z praxe a podpora při přípravě licenční 
smlouvy

Prezentovali jsme možnosti spolupráce a výstupy UP 
na veřejných akcích, např. Rychloseznamka pro firmy 
pořádaná sdružením sdružením OK4Inovace, ale také 
na akcích hospodářské komory (Brokerage Event Ho-
rizon 2020 – Výzkum, Vývoj a  Inovace) pořádaných 
několikrát do  roka v Ostravě, na  akcích Úřadu prů-
myslového práva „Vynálezy implementované počíta-
čem“ (vyžádaný řečník Filip Auinger) nebo konferenci 
INOVACE PRAKTICKY (vyžádaný řečník Petr Kubečka) 
v  rámci kampaně Svazu průmyslu ČR „ROK PRŮMY-
SLU A  TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ“. Účastnili jsme 
se celé řady formálních nebo neformálních akcí typu 

Oddělení transferu technologií
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Setkání ekonomických atašé České republiky, akce 
francouzské ambasády pro bývalé studenty francouz-
ských vysokých škol se současným pobytem v ČR, pre-
zentovali jsme UP nejen v rámci služebních cest v USA, 
ale i lokální akce „Burzy práce a vzdělání“ v Olomouc-
kém kraji pod záštitou MPSV, HK a SPaD ČR.
 Kromě prezentačních akcí typu konferencí a vý-
stav probíhaly i  nadále B2B zaměřené prezentace 
do  jednotlivých firem. Tyto byly buď formou ná-
vštěv ve firmách, nebo formou prezentace jednotli-
vých pracovišť přímo na UP. Mezi významnější firmy, 
které byly takto oslovené, patří On Semiconduc-
tor Czech Republic, S.r.o., Varroc Lighting Systems, 
s.r.o., Hella Autotechnik, s.r.o., LINET spol. s  r.o., 
MEGA a.s., MemBrain s.r.o., ŠKODA AUTO a.s., ČEZ, 
a. s., Sigma Group s.r.o., mcePharma s.r.o., ABO val-
ve, s.r.o., Meopta – optika, s.r.o. nebo GRANETTE & 
STAROREŽNÁ Distilleries a.s. (Likérka u  Zeleného 
stromu v Prostějově). 
 Větší důraz byl také kladen na  silnější propoje-
ní firem umístěných ve VTP UP s UP. Firmy Labicom 
s.r.o. a Tomáš Pithart z UPBC (3Point) navázaly spo-
lupráci s  Pedagogickou fakultou UP s  projektem 
na distribuci didaktických sad do škol. Další propo-
jení komerčního světa s Univerzitou jsme zajišťovali 
firmám CSVG a.s., Annabis s.r.o. nebo EOLA s.r.o.
 Bylo připraveno celkem 9 marketingově-komerci-
alizačních studií včetně hledání potenciálních zájem-
ců o technologie ve vědecké a patentové literatuře.

Zakládání firem pro komercializaci  
výsledků vědy a výzkumu

V roce 2015 jsme neposkytli asistenci žádné poten-
ciální spin-off společnosti.

Konzultace ochrany duševního vlastnictví 
a podpora zajištění průmyslově právní 
ochrany výsledků vědy a výzkumu

V oblasti duševního vlastnictví jsme poskytli konzul-
tace při podávání a zpracování devíti přihlášek (užit-
ných vzorů, patentů a ochranných známek) a aktiv-
ně se podíleli na uzavírání smluv mezi spolupůvodci 
a spoluvlastníky duševního vlastnictví. 
 Byly konzultovány odpovědi na výměry tří přihlá-
šek vynálezů: PV 2015-183; PV 2015-249; PV 2015-
140. Dále bylo konzultováno nové podání přihlášek 
sedmi vynálezů, dvou ochranných známek, tří užit-
ných vzorů a jednoho průmyslového vzoru: PV 2015-
141; PV 2015-140; PCT/CZ2015/050015; PV 2015-

183; PV 2015-207; PV 2015-219; PV 2015-249; PUV 
2015-30891; PUV 2015-30902; PUV 2015-31755; 
PPV 2015-40306; POZ 519443 a POZ 527728. Byly 
hlídány termíny plateb a úspora je pro UP v tomto 
ohledu až několik desítek tisíc Kč. Dále bylo provede-
no 17 konzultací strategií průmyslově právní ochrany 
pro nové výstupy UP v celkovém rozsahu 93 hodin. 

Smluvní výzkum a kontrahovaný  
výzkum (výzkum na zakázku)

V  roce 2015 jsme zpracovali celkem 61 poptávek, 
z nichž vzniklo 56 obchodních případů, z nichž 40 
(včetně inovačních voucherů) bylo úspěšně ukonče-
no zakázkou na UPOL.

„Spolupráce s  VTP UP je pro nás velice prospěš-
ná. Díky pracovišti VTP UP jsme získali kontakt 
na vhodné pracoviště. VTP UP tak opravdu propo-
juje svět vědy se světem businessu.“ 

Patrik Sova
CSVG a.s.

„Inovace produktů je v  oblasti našeho podnikání, 
které je zaměřeno na využití vlastností léčivého ko-
nopí velice důležitá. VTP UP nám zajistilo přístup 
na špičkové pracoviště UP, které je schopno naplnit 
naše potřeby a poskytnout podporu našemu roz-
voji do nových oblastí trhu. Pomáhá nám tak růst.“

Ing. Robin Kazík, Ph.D.
jednatel, Annabis, s.r.o.

„Při jednání na specifické zakázce ohledně řešení 
zaolejovaných vod jsme hledali vhodný subjekt, 
který by nám pomohl řešit problematiku stability 
emulzí. Byl jsem velmi potěšen, když jsme tento 
subjekt nalezli ve Vašem pracovišti. Pomocí cha-
rakteristiky stability emulzí využívající stanovení 
zeta-potenciálu jsme danou zakázku úspěšně vy-
řešily, za co bych Vám rád velmi poděkoval. Jsem 
velmi rád, že mohu prohlásit, že přístup Vašich 
pracovníků byl velmi vstřícný a  profesionální. 
Takto složité problémy nemůže výrobní podnik 
jako je náš řešit samostatně. Řešení vyžaduje 
speciální přístup i  vybavení, se kterým jsme se 
na Vašem pracovišti setkali. Na závěr mohu kon-
statovat, že při řešení obdobně složitých zakázek 
se na Vás velmi rádi obrátíme.“ 

Ing. Břetislav Krňávek, Ph.D.
vedoucí technického rozvoje, FORTEX-AGS, a.s.
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Správa duševního 
vlastnictví Univerzity 
Palackého

Návrhy interních předpisů a postupů

Byly připraveny podklady pro úpravu směrnice B3-16/1-
SR Realizace práv průmyslového vlastnictví harmonizu-
jící její původní verzi (B3-09/1-SR) s platnou legislativou 
ČR a  autorizované Dr.  Čadou, patentovým zástupcem 
a soudním znalcem v oboru průmyslových práv.
 Návrh nové směrnice byl připraven v součinnosti s vě-
deckými centry UP. Směrnice vstoupí v platnost na začát-
ku roku 2016.

Vedení evidence patentového portfolia  
a hlídání lhůt

Portfolio více jak 400 užitných vzorů, patentů, přihlá-
šek vynálezů, ochranných známek, je možné sledovat 
v  sytému Microsoft Dynamics CRM, do kterého byly 
implementovány další úpravy vedoucí ke zlepšení funk-
cionality. 
 Při monitoringu portfolia duševního vlastnictví bylo 
zjištěno, že u  společně řešeného projektu s  firemním 
partnerem bylo ve dvou případech chybně zapsáno vlast-
nictví průmyslových práv. Zajistili jsme vhodné smluvní 
ošetření daných průmyslových práv. Díky tomu může UP 
deklarovat dosažení povinného výstupu projektu a  má 
zajištěné licenční příjmy z  komerčního využití výstupu. 
Na  základě podkladů VTP UP byla zajištěna práva UP 
na dílo dle autorského zákona v oblasti učebních metod.

Vzdělávání, workshopy a semináře,  
networking

Zajišťujeme vzdělávání studentů doktorských studij-
ních programů Lékařské fakulty v oblasti patentových 
práv a spolupracujeme s Filosofickou fakultou při vzdě-
lávání v oblasti rozvoje podnikání a ochrany podnikání 
prostředky průmyslových práv.
 Zajišťujeme také školení v oblasti duševního vlast-
nictví pro UP dvěma desítkám studentů Lékařské fa-
kulty v rámci předmětu DSPL/B009 Transfer výsledků 
a patentová ochrana výsledků, ale také pro KAE. 
 V roce 2015 úspěšně ukončili Filip Auinger a Petr 
Kubečka dálkové dvouleté specializační studium 
na Úřadu průmyslového práva. Toto studium zahrnu-
je výuku patentového práva, patentových informací 

a rešerší, práv na označení s návazností na související 
problematiku. Petr Kubečka vypracoval práci na téma 
„Ochrana duševního vlastnictví v prostředí Univerzity 
Palackého v Olomouci“ a Filip Auinger na téma „Proce-
sy při přihlašování průmyslových práv na UP“.
 
Rozšiřujeme síť kontaktů pro technologický transfer:

• VTP UP úzce spolupracuje s centry transferu tech-
nologií z ČR, ale také ze Slovenska (Slovenská akade-
mie věd v Bratislavě).

• Vytváříme síť řešitelů projektu GAMA (TAČR) za úče-
lem zlepšení hodnocení komerčního potenciálu VaV.

• V rámci studia na Úřadu průmyslového práva jsme 
získali kontakty na  právní a  patentové kanceláře, 
včetně pracovníků úřadu, kteří se zabývají ochranou 
duševního vlastnictví.

• I nadále udržujeme intenzivní vztahy s potencionál-
ními investory do technologií a vědeckých výstupů 
UP a  snažíme se jejich řady rozšiřovat. Mezi nové 
kontakty patří New World Technologies, a.s., RBA 
Technologies, s.r.o., a další. Nadále spolupracujeme 
s GlobeTech Innovation s.r.o. a INTV s.r.o.

Projektová podpora

Byl vypracován seznam dotačních mechanismů jednotli-
vých krajů a správních celků využitelných pro technolo-
gický transfer (zejména Inovační vouchery) a jejich auto-
matická kontrola přes RSS.
 Zajišťujeme projektovou podporu projektu Pre-seed 
na ÚMTM.
 Podali jsme žádost o Small grant of Visegrad funds 
(projekt Technology transfer and commercialization – 
What and How) a v průběhu roku také projekty v rámci 
H2020 Projekt Eco Energy Efficiency Management Tool 
v  aktivitě H2020-EE-2014-CSA A-B-C a  v  první výzvě 
projektu Interreg Central Europe projekt Improving 
Transregional Technology Transfer capacity of TTOs in 
Central Europe by transfer of best practice, training and 
creating a common service platform, do kterého se za-
pojili partneři ze Slovenska, Slovinska, Německa, Itálie, 
Rakouska, Polska a Chorvatska.
 Asistovali jsme u přípravy 14 projektů typu „Inovač-
ní voucher“ – projekt mezi Univerzitou a firmou v hod-
notě do 200 000 Kč (z toho 13 v Olomouckém kraji a 1 
v kraji Jihomoravském kraji). U pěti projektů v celkové 
částce 964 000 Kč jsme zajišťovali jejich kompletní pří-
pravu. K jednomu dalšímu projektu v částce 199 999 Kč 
jsme poskytovali účinné poradenství. U zbývajících pro-
jektů jsme zprostředkovali podpis rektora. 
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 Inovační vouchery jsou s následujícími společnostmi: 
ASIO spol. s.r.o., AgroBioChem, s.r.o., AVENTRO, a.s., Bio-
Apex s.r.o., BioPatterns s.r.o., FAGRON a.s., FARMAK, a.s., 
FERMAT Stroje Lipník, s.r.o., GRANETTE & STAROREŽNÁ 
Distilleries a.s., CHEMAP AGRO s.r.o., Medihope. s.r.o., 
OlChemlm s.r.o., SAJM COMP s.r.o. a TRISOL farm s.r.o.
 Mnohé ze spoluprací, které inovační vouchery na-
startovaly, pokračují dalšími společnými projekty a za-
kázkami.
 Poskytli jsme také projektovou podporu k  výzvě 
TRIO pro Doc. Ing. Jana Vacka, Ph.D. z Lékařské fakulty 
a firmu TRYSTOM, spol. s r.o. a připravovali jsme pod-
klady pro projekt TAČR OMEGA PhDr. Matúše Šuchty, 
Ph.D., z katedry psychologie. V rámci výzvy Partnerství 
znalostního transferu se nám podařilo zajistit pro firmu 
mcePharma s.r.o. kontakt s Prof. RNDr. Michalem Oty-
epkou, Ph.D., z katedry fyzikální chemie a RCPTM. 

UPrint 3D – pracoviště  
3D tisku a skenování
Ke konci roku byl úspěšně zakončen zkušební provoz 
nového 3D tiskového centra, které se od února 2016 
otevře všem zájemcům. Jedná se o největší pracoviště 
svého druhu na Moravě. 
 Nabízíme 3D tisk z  různých materiálů (kov, pa-
pír, plast, fotopolymer). Navrhneme vhodný materiál 
s  vhodnými vlastnostmi. Pomůžeme zákazníkům při-
způsobit požadovaný model pro 3D tisk. Dále nabízí-
me 3D skenování povrchu i textury objektů.
 3D tisk se dnes využívá pro výrobu prototypů i ma-
losériovou výrobu. 3D tisk, na rozdíl od standardních 
technologií odlévání nebo vstřikování do  forem, sou-
stružení, CNC obrábění, přináší velkou časovou úspo-
ru. Za několik hodin či dnů může zákazník vidět svůj 
výrobek v reálném provedení.
 3D tisk umožní navrhnout tvarové optimalizace 
výrobku nebo navrhovat součástky neobvyklých bio-
nických tvarů, které jsou standardními technologiemi 
obtížně vyrobitelné nebo je neumožňují vyrobit vůbec.

Nabízíme tyto technologie 3D tisku:

FDM (Fused Depositon modeling) – Fortus 250mc 
pro tisk z ABS plastu.

MJM (Multi Jet Modeling) – Objet 30 Prime pro výrobu 
komplikovaných modelů, prototypů a výstavních modelů.

SLS (Selective Laser Sintering) – M2 cusing pro tvor-
bu komponentů z nástrojové oceli, hliníku a titanu.

SDL (Selective Deposition Lamination) – MCOR IRIS 
pro papírový tisk bílých a plnobarevných modelů s rea-
listickými barvami.

FFF (Fused Filament Fabrication) – Maker Bot repli-
cator 2X pro tisk levných modelů z ABS nebo PLA ma-
teriálů.

3D digitalizace
 Naskenujeme součástku a předáme její 3D model. 
Nabízíme precizní skenování malých a  středních ob-
jektů s přesností 0,08 mm a skenování včetně textury 
s přesností 0,35 mm.
 Vhodné i pro skenování poškozených nebo zlome-
ných částí pro tvorbu rekonstrukce modelu.

Specializovaná pracoviště
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VTP UP tvoří lidé

Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
prorektor pro transfer technologií

Ing. Jiří Herinek
ředitel VTP UP

Oddělení podpory podnikání

Bc. Pavlína Milková
recepce

Bc. Karla Pustějovská
správa budov, pronájmy prostor

Kristýna Machačová
event manažerka, UP Business Club

Bc. Kateřina Zelinková
event manažerka, soutěž Podnikavá hlava

Mgr. Jana Doložílková
odborná asistentka

Oddělení transferu technologií

Dr. Ing. Petr Kubečka
hlavní business development manažer, vedoucí oddělení

Ing. Filip Auinger
business development manažer

Mgr. Petr Suchomel
business development manažer

Mgr. Jana Doložílková
patentový administrátor

Kompetenční centra

Mgr. Hana Kubičková
specialista 3D tisku – kov

Tomáš Burian
specialista 3D tisku – papír

Radek Barvíř
specialista 3D tisku – plast

Ondřej Šebesta
operátor 3D tisku

Pracoviště numerických 
simulací
Na  komerční spuštění připravujeme pracoviště High-
-performance computingu a numerických simulací.
 Nabídneme unikátní výpočetní server SGI UV2000 
navržený speciálně pro náročné numerické simulace. 
Díky NUMAlink® 6 architektuře je k dispozici 128 ja-
der a 1 TB RAM v rámci jednoho stroje. To ve výsledku 
znamená vyšší a snadněji využitelný výkon.
 Na stroji bude možné buďto po domluvě spouštět 
vlastní SW, anebo je k  dispozici ANSYS Multiphysics, 
světově nejrozšířenější SW pro numerické modelování 
fyzikálních procesů (proudění, pevnostní a  únavové 
výpočty atd). Budeme nabízet také asistenci s vytvoře-
ním výpočetního modelu, sítí a spouštěním výpočtů.

K dispozici je ANSYS 16.2 a 17.0 s následujícími sou-
částmi:

• ANSYS Mechanical – Pevnostní výpočty
• ANSYS LS-DYNA – Rychlé dynamické děje
• ANSYS CFX – Proudění, rotační stroje
• ANSYS Fluent – Proudění, hoření, chemické reakce
• Maxwell – Elektromagnetická pole
• ANSYS HFSS – Vysokofrekvenční elektromagnetické 

simulace

 Nabídneme pomoc se sestavením výpočetního mo-
delu, vytvořením výpočetní sítě (v programech ANSYS 
Meshing a  ICEM), spuštěním výpočtů, zpracováním 
a  vyhodnocením dat. Zároveň bude možné provádět 
Multiphysics výpočty, tj. kombinovat různé fyzikální 
modely (např. FSI = Fluid Structure Interaction).
 K dispozici bude také služba pronájmu výpočetního 
času na stroji SGI UV 2000. Konfigurace zahrnuje 8× 
Intel E5-4627v2 CPU (8 jader, 3.3 GHz) a 1 TB RAM 
běžící na Linuxu. Pronájem zahrnuje vytvoření uživatel-
ského účtu s možností spouštět úlohy, využívat datové 
úložiště a přenosovou kapacitu (pro nahrání dat). V pří-
padě potřeby také instalaci a  konfiguraci potřebného 
SW vybavení a provedení základních benchmarků pro 
lepší představu o  potřebném výpočetním času. Pod-
mínkou je v takovém případě dodání vlastních licencí.
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Příloha č. 1 
Udělená průmyslová práva v roce 2015

Legenda:

CCVTP UP spolupracovalo na znění přihlášky průmys-
lového práva
C§VTP UP spolupracovalo na smluvním zajištění prů-
myslového práva (licence, majetková práva)

Cm VTP UP podávalo přihlášku průmyslového práva 
na UPV 
C%VTP UP se podílelo na financování průmyslového 
práva

Cê Průmyslové právo bylo přihlášeno dle směrnice 
rektora B3-16/1-SR

Patenty udělené v zahraničí

Dichlorido complexes of platinum with 7-azain-
dole halogeno-derivatives for use in the tre-
atment of tumour diseases
Číslo EP přihlášky: 2013-1033
Č. zveřejnění EP přihl.: 2636410
Datum přihlášení: 01. 03. 2013
Datum zveřejnění: 01. 09. 2013
Datum práva přednosti: 07. 03. 2012
Č. prioritního dokladu: CZ 20120159
Původce: Zdeněk Trávníček prof.  RNDr., Ph.D., Pa-
vel Štarha Mgr., Ph.D., Zdeněk Dvořák prof.  RNDr., 
Ph.D. DrSc.

Patenty

§Optická soustava zobrazovacího spektrogra-
fu s vysokým rozlišením pro Ramanovu spektro-
skopii v hluboké UV oblasti záření
Číslo přihlášky: 2014-882
Číslo dokumentu: 305559
Datum přihlášení: 10. 12. 2014
Datum udělení: 29. 10. 2015
Původce: Josef Kapitán RNDr., Ph.D., Daniel Vacula Ing., 
Zdeněk Lošťák RNDr., Vlastislav Svoboda RNDr.
Spolumajitel: Meopta – optika, s.r.o.
MPT: G 01 J 3/44, G 01 J 3/14, G 01 J 3/18, G 02 B 
27/12, G 02 B 27/14, G 01 J 3/04
Anotace (CZ): Optická soustava zobrazovacího spek-
trografu s  vysokým rozlišením, určeného pro Rama-
novu spektroskopii v hluboké ultrafialové oblasti, ob-
sahující vstupní aperturu tvořenou štěrbinou, za  níž 
následuje kolimační objektiv, mezi nímž a následujícím 
fokusačním objektivem je umístěn disperzní prvek. 
Za  fokusačním objektivem je uspořádán mnohaka-
nálový detektor záření. Kolimační objektiv je tvořen 

alespoň hlavním zrcadlem, přičemž fokusační objektiv 
je tvořen soustavou čoček. Disperzní prvek je tvořen 
nejméně jednou difrakční mřížkou a/nebo optickým 
hranolem.

§Optická soustava zobrazovacího spektrogra-
fu s vysokým rozlišením pro Ramanovu spektro-
skopii v hluboké UV oblasti záření
Číslo přihlášky: 2014-883
Číslo dokumentu: 305560
Datum přihlášení: 10. 12. 2014
Datum udělení: 29. 10. 2015
Původce: Josef Kapitán RNDr., Ph.D., Daniel Vacula Ing., 
Zdeněk Lošťák RNDr., Vlastislav Svoboda RNDr.
Spolumajitel: Meopta – optika, s.r.o.
MPT: G 01 J 3/44, G 01 J 3/14, G 01 J 3/18, G 02 B 
27/12, G 02 B 27/14, G 01 J 3/04
Anotace (CZ): Optická soustava vysoce světelného zob-
razovacího spektrografu pro detekci spektra elektro-
magnetického záření, s vysokým rozlišením, určeného 
pro Ramanovu spektrografii, která obsahuje základní 
optické prvky, jimiž jsou vstupní apertura pro vstupu-
jící polychromatický divergentní svazek paprsků elek-
tromagnetického záření, kolimační prvek pro kolimaci 
vstupujícího divergentního svazku paprsků, disperzní 
prvek pro refrakční nebo difrakční disperzi polychro-
matického svazku na  svazky monochromatické dle 
vlnové délky, fokusační prvek pro vytvoření obrazu 
vstupní apertury ve  fokální rovině v  místě výstupní 
apertury. Kolimačním prvkem je kolimační objektiv 
tvořený dvojicí asférických zrcadel, kde v  asférickém 
korekčním zrcadle následujícím za vstupní aperturou 
tvořenou štěrbinou je vytvořen vstupní otvor a vzdá-
lenější asférické hlavní zrcadlo je umístěno vydutou 
plochou proti asférickému korekčnímu zrcadlu. Optic-
ké osy zrcadel jsou vůči sobě různoběžné. Disperzním 
prvkem je difrakční mřížka umístěná v  dráze svazku 
kolimovaných paprsků. Fokusačním prvkem je fokusa-
ční objektiv tvořený soustavou čoček, z nichž alespoň 
jedna čočka má asférickou optickou plochu.
 
êZpůsob přípravy vrstev koloidních částic stří-
bra na skleněném podkladu pro účely povrchem 
zesílené Ramanovy spektroskopie, vrstva ko-
loidních částic stříbra na skleněném podkladu 
a použití této vrstvy
Číslo přihlášky: 2014-771
Číslo dokumentu: 305600
Datum přihlášení: 10. 11. 2014
Datum udělení: 18. 11. 2015
Původce: Robert Prucek RNDr., Ph.D., Petr Suchomel Mgr., 
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Libor Kvítek doc. RNDr., CSc., Aleš Panáček RNDr., Ph.D.
MPT: G 01 N 21/65, G 01 N 33/58, B 82 Y 30/00, B 
82 Y 15/00
Anotace (CZ): Řešení se týká způsobu přípravy vrstev ko-
loidních částic stříbra na skleněném podkladu pro účely 
povrchem zesílené Ramanovy spektroskopie, vyznačený 
tím, že se roztok sestávající z rozpouštědla, rozpustné stří-
brné soli, amoniaku a redukčního činidla podrobí působení 
ultrazvuku v přítomnosti podkladu za vzniku vrstvy ko-
loidních částic stříbra na podkladu. Dále řešení poskytuje 
vrstvu koloidních částic stříbra na  skleněném podkladu 
připravitelnou tímto způsobem a  její použití pro povr-
chem zesílenou Ramanovu spektroskopii s excitačním lase-
rem s vlnovou délkou v rozsahu od 532 nm do 1064 nm.

Komplexy zlata s deriváty hypoxantinu a s deri-
váty fosfanu a jejich použití pro přípravu léčiv 
v protizánětlivé a protinádorové terapii
Číslo přihlášky: 2014-326
Číslo dokumentu: 305585
Datum přihlášení: 12. 05. 2014
Datum udělení: 11. 11. 2015
Původce: Zdeněk Trávníček prof.  RNDr., Ph.D., Radka 
Křikavová Mgr., Ph.D. , Jan Hošek RNDr., Ph.D., Zdeněk 
Dvořák prof. RNDr., Ph.D. DrSc., 
MPT: C 07 D 473/30, C 07 F 1/12, C 07 F 9/6561, 
C 07 F 9/535, A 61 K 31/522, A 61 K 31/555, A 61 
K 33/24, A 61 K 33/42, A 61 P 29/00, A 61 P 35/00, 
A 61 P 35/04
Anotace (CZ): Komplexy zlata v oxidačním stavu +I s deri-
váty hypoxantinu a s deriváty fosfanu, a jejich krystalosol-
váty, zahrnující strukturní motiv I obecného vzorce [Au(L)
(PR3)] a vyjádřené strukturním vzorcem II, kde – symbol 
L představuje deprotonizovaný derivát hypoxantinu vá-
zaný přes atom dusíku N9 na atom zlata způsobem vy-
jádřeným v základním motivu I, – PR3 je derivát fosfanu, 
– substituenty R jsou nezávisle vybrány ze skupiny alkyl, 
cykloalkyl, substituovaný alkyl, substituovaný cykloalkyl, 
aryl, nebo heteroaryl, a/nebo jejich libovolné kombina-
ce, – substituent R1 je nezávisle vybrán ze skupiny atom 
vodíku, halogen, – substituent R2 je nezávisle vybrán ze 
skupiny atom vodíku, alkyl, substituovaný alkyl, alkenyl, 
substituovaný alkenyl, alkynyl, substituovaný alkynyl, cy-
kloalkyl, substituovaný cykloalkyl, cykloheteroalkyl, sub-
stituovaný cykloheteroalkyl, cykloalkenyl, substituovaný 
cykloalkenyl, cykloheteroalkenyl, substituovaný cyklohe-
teroalkenyl, aryl, heteroaryl. Komplexy jsou určeny pro 
léčbu adenokarcinomu prsu, osteosarkomu, karcinomu 
plic, maligního melanomu, karcinomu děložního čípku, 
karcinomu vaječníků, karcinomu vaječníků rezistentnímu 
vůči cisplatině a/nebo karcinomu prostaty.

Dioxocyklobutenylhydrazony a jejich protirako-
vinné účinky
Číslo přihlášky: 2014-321
Číslo dokumentu: 305626
Datum přihlášení: 09. 05. 2014
Datum udělení: 02. 12. 2015
Spolumajitelé: Vysoká škola chemicko – technologická 
v Praze, Ústav molekulární genetiky, Akademie Věd ČR
Původce: Robert Kaplánek Ing., Ph.D., Tomáš Bříza Ing., 
Ph.D., Martin Havlík Ing., Ph.D., Jakub Rak Ing., Zde-
něk Kejík Ing., Ph.D., Petr Džubák MUDr., Ph.D., Mari-
án Hajdúch doc. Mudr., Ph.D., Petr Konečný Mgr., Jana 
Štěpánková Mgr., CSc., Jarmila Králová RNDr., CSc., 
Vladimír Král prof. RNDr., DSc. 
MPT: C 07 C 251/86, C 07 D 213/54, C 07 D 215/48, 
C 07 D 217/26, C 07 D 213/66, A 61 K 31/15, A 61 
K 31/44, A 61 K 31/47, A 61 P 35/00, A 61 P 35/02
Anotace (CZ): Předmětem vynálezu jsou dioxocyklobu-
tenylhydrazony obecného vzorce I mající substituova-
nou 2-hydroxyarylovou nebo 2-N-heteroarylovou sku-
pinu. Tyto látky mají cytostatický účinek a lze je použít 
k přípravě terapeutik pro léčbu leukémií a nádorových 
onemocnění.

Kofein-8-hydrazony jako nová cytostatika pro 
léčbu onkologických onemocnění
Číslo přihlášky: 2014-307
Číslo dokumentu: 305625
Datum přihlášení: 06. 05. 2014
Datum udělení: 02. 12. 2015
Spolumajitelé: Vysoká škola chemicko – technologická 
v Praze, Ústav molekulární genetiky, Akademie Věd ČR
Původce: Robert Kaplánek Ing., Ph.D., Milan Jakubek 
Ing., Martin Havlík Ing., Ph.D., Jakub Rak Ing., Tomáš 
Bříza Ing., Ph.D., Petr Džubák MUDr., Ph.D., Marián 
Hajdúch doc.  MUDr., Ph.D., Petr Konečný Mgr., Jana 
Štěpánková Mgr., Ph.D., Jarmila Králová RNDr., CSc., 
Vladimír Král prof. RNDr., DSc.
MPT: A 61 K 31/522, A 61 P 35/00, C 07 D 473/12, C 07 
D 401/12, C 07 D 401/14, C 07 D 403/12, C 07 D 403/14
Anotace (CZ): Předmětem vynálezu jsou kofein-8-hyd-
razony obecného vzorce I mající substituovanou 2-hyd-
roxyarylovou, pyridinovou nebo pyrazinovou skupinu. 
Tyto látky mají cytostatický účinek a lze je použít k pří-
pravě terapeutik pro léčbu onkologických onemocnění.

Benzothiazolem substituované cyklobut-
-3-en-1,2-dion-3-hydrazony a jejich použití k léč-
bě leukémií a nádorových onemocnění
Číslo přihlášky: 2014-306
Číslo dokumentu: 305538
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Datum přihlášení: 06. 05. 2014
Datum udělení: 14. 10. 2015
Spolumajitelé: Vysoká škola chemicko – technologická 
v Praze, Ústav molekulární genetiky, Akademie Věd ČR
Původce: Robert Kaplánek Ing., Ph.D., Tomáš Bříza Ing., 
Ph.D., Martin Havlík Ing., Ph.D., Jakub Rak Ing., Zde-
něk Kejík Ing., Ph.D., Petr Džubák MUDr., Ph.D., Mari-
án Hajdúch doc. MUDr., Ph.D., Petr Konečný Mgr., Jana 
Štěpánková Mgr., Ph.D., Jarmila Králová RNDr., CSc., 
Vladimír Král prof. RNDr., DSc.
MPT: C 07 D 277/64, C 07 D 417/12, C 07 D 417/14, 
A 61 K 31/428, A 61 K 31/4427, A 61 K 31/497, A 61 
K 31/498, A 61 P 35/02, A 61 P 35/00
Anotace (CZ): Předmětem řešení jsou benzothiazolem 
substituované cyklobut-3-en-1,2-dion-3-hydrazony obec-
ného vzorce I-V mající substituovanou 2-hydroxyary-
lovou skupinu, obecného vzorce I a  II, nebo mající 2-N-
-(hetero)arylovou skupinu, obecného vzorce III–V, a jejich 
farmaceuticky využitelné soli. Tyto látky mají cytostatic-
ký účinek a lze je použít k přípravě terapeutik pro léčbu 
leukémií a nádorových onemocnění.

Cholylhydrazony a jejich použití k léčbě nádoro-
vých onemocnění a leukémií
Číslo přihlášky: 2014-305
Číslo dokumentu: 305607
Datum přihlášení: 06. 05. 2014
Datum udělení: 25. 11. 2015
Spolumajitelé: Vysoká škola chemicko – technologická 
v Praze, Ústav molekulární genetiky, Akademie Věd ČR
Původce: Jakub Rak Ing., Robert Kaplánek Ing., Ph.D., Te-
reza Štulcová Bc., Pavel Drašar prof. RNDr., DSc., Martin 
Havlík Ing., Ph.D., Tomáš Bříza Ing., Ph.D., Petr Džubák 
MUDr., Ph.D., Marián Hajdúch doc. MUDr., Ph.D., Petr 
Konečný Mgr., Jana Štěpánková Mgr., Ph.D., Jarmila Krá-
lová RNDr., CSc., Vladimír Král prof. RNDr., DSc.
MPT: C 07 C 251/74, C 07 D 213/54, C 07 D 215/48, C 
07 D 217/26, C 07 D 277/68, C 07 D 241/24, C 07 D 
241/36, C 07 J 9/00, A 61 K 31/15, A 61 K 31/44, A 61 
K 31/47, A 61 K 31/496, A 61 K 31/498, A 61 P 35/00
Anotace (CZ): Předmětem vynálezu jsou hydrazony 
kyseliny cholové obecných vzorců I až V, kde významy 
obecných substituentů jsou uvedeny v  popisné části. 
Konjugáty jsou tvořeny kovalentně spojenou biologic-
ky aktivní skupinou, hydrazon z části zvyšující její bio-
dostupnost, zbytek kyseliny cholové. Tyto látky mají 
cytostatický účinek a  lze jich použít k  přípravě tera-
peutik pro léčbu nádorových onemocnění a leukémie.

Dijodo-komplexy platiny a jejich použití pro pří-
pravu léčiv k léčbě nádorových onemocnění

Číslo přihlášky: 2014-275
Číslo dokumentu: 305374
Datum přihlášení: 22. 04. 2014
Datum udělení: 08. 07. 2015
Přihlašovatel/Majitel: Univerzita Palackého, Olomouc, CZ
Původce: Zdeněk Trávníček prof.  RNDr., Ph.D., Pa-
vel Štarha Mgr., Ph.D., Zdeněk Dvořák prof.  RNDr., 
Ph.D. DrSc.
MPT: C 07 F 15/00, C 07 D 471/04, A 61 K 31/437, 
A 61 K 33/24, A 61 P 35/00
Anotace (CZ): Dijodo-komplexy platiny v  oxidačním 
stupni +II se 7-azaindolem nebo jeho deriváty obecného 
vzorce cis-[Pt(L)2I2] I, vyjádřené strukturním vzorce I ,́ 
kde symbol L představuje 7-azaindol nebo jeho derivát 
vázaný na atom platiny přes atom dusíku N7, přičemž 
pokud L představuje derivát 7-azaindolu, tak alespoň je-
den ze substituentů R2, R3, R4 a R5 je vybrán z funkč-
ních skupin alkyl nebo halogen, kde halogen je vybrán ze 
skupiny F, Cl, Br, I, a alkyl představuje rozvětvený nebo 
nerozvětvený uhlovodíkový řetězec z 1 až 6, především 
pak z 1 až 4, atomů uhlíku. Komplexy jsou určeny jako 
farmakologické prostředky pro použití pro léčbu prsní-
ho karcinomu a/nebo pro léčbu osteosarkomu a/nebo 
pro léčbu karcinomu vaječníku a/nebo pro léčbu karci-
nomu vaječníku resistenčního vůči cisplatině a/nebo pro 
léčbu karcinomu prostaty a/nebo pro léčbu karcinomu 
plic a/nebo pro léčbu karcinomu děložního čípku a/nebo 
pro léčbu maligního melanomu.

Komplexy zlata s ω-substituovanými deriváty 
6-alkyloxy-9-deazapurinů a deriváty fosfanu 
a použití těchto komplexů pro přípravu léčiv 
k terapii zánětlivých a nádorových onemocnění
Číslo přihlášky: 2014-258
Číslo dokumentu: 305624
Datum přihlášení: 15. 04. 2014
Datum udělení: 02. 12. 2015
Původce: Zdeněk Trávníček prof. RNDr., Ph.D., Jana Gá-
liková RNDr., Ph.D., Jan Hošek RNDr., Ph.D., Ján Vančo 
PharmDr., Ph.D., 
MPT: C 07 D 487/04, C 07 F 9/535, C 07 F 1/12, A 61 
K 31/519, A 61 K 31/555, A 61 K 33/42, A 61 K 33/24, 
A 61 P 29/00, A 61 P 35/00, A 61 P 35/04
Anotace (CZ): Komplexy zlata v oxidačním stavu (+I) s .ome-
ga.-substituovanými deriváty 6-alkyloxy-9-deazapuri-
nu a deriváty fosfanu, a  jejich krystalosolváty, obecného 
vzorce I a II, kde substituent R1 je vybrán ze skupiny atom 
vodíku, alkyl, substituovaný alkyl, alkenyl, substituovaný 
alkenyl, alkynyl, subtituovaný alkynyl, cykloalkyl, substi-
tuovaný cykloalkyl, cykloheteroalkyl, substituovaný cyk-
loheteroalkyl, cykloalkenyl, substituovaný cykloalkenyl, 
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cykloheteroalkenyl, substituovaný cykloheteroalkenyl, 
aryl, heteroaryl. Komplexy jsou určeny pro použití v lékař-
ství pro výrobu léčiv pro léčení zánětlivých a/nebo nádo-
rových onemocnění, zejména pro léčení adenokarcinomu 
prsu a/nebo osteosarkomu a/nebo karcinomu plic a/nebo 
maligního melanomu a/nebo karcinomu děložního čípku 
a/nebo karcinomu vaječníků a/nebo karcinomu vaječníků 
rezistentnímu vůči cisplatině a/nebo karcinomu prostaty.

Způsob separace syrovátkových proteinů z mléčné-
ho média a zařízení k provádění tohoto způsobu
Číslo přihlášky: 2013-885
Číslo dokumentu: 305371
Datum přihlášení: 15. 11. 2013
Datum udělení: 08. 07. 2015
Původce: Kateřina Holá Mgr., Radek Zbořil prof. RNDr., 
Ph.D., Ivo Medřík Bc.
MPT: A 23 J 1/20, A 23 J 3/08, A 23 C 21/00, B 01 D 
15/08, C 07 K 14/79
Anotace (CZ): Způsob separace syrovátkových proteinů, 
zejména laktoferinu nebo laktoperoxidázy, z  mléčného 
média, s výhodou z čerstvého mléka nebo syrovátky, a to 
pomocí sorbentů, jehož podstatou je, že mléčné médium 
se nejdříve promícháváním uvede do kontaktu s mecha-
nicky nebo magneticky filtrovatelným sorbentem tvoře-
ným polymerním materiálem funkcionalizovaným na ka-
tiontově výměnnou funkci, který je přitom udržován 
ve vznosu v odděleném filtračním prostoru obsahujícím 
filtrační mechanismus, zejména filtrační koš, a adsorbu-
je syrovátkové proteiny, načež se z filtračního prostoru 
vyjme filtrační mechanismus s  adsorbovanými syrovát-
kovými proteiny a po jeho promytí za účelem odstranění 
nenavázaných proteinů a jiných nežádoucích složek mléč-
ného média se podrobí eluci navázaných syrovátkových 
proteinů, které se následně zpracují do práškové formy. 
Zařízení k  provádění způsobu separace syrovátkových 
proteinů obsahuje skladovací tank (1) mléčného média 
opatřený hlavním míchadlem (2) a výpustí (4), jehož pod-
stata spočívá v  tom, že v oblasti proudění promícháva-
ného mléčného média je umístěn filtrační mechanismus 
(3) s  obsahem ve  vznosu udržovaných částic sorbentu, 
s výhodou filtrační koš, tak, že je ponořen v separačním 
médiu, přičemž velikost ok filtračního mechanismus (3) 
se v  závislosti na  druhu použitého sorbentu pohybuje 
v rozmezí hodnot 1.mi.m až 1 cm.

Substituované 7-deazapurinové ribonukleosidy 
pro terapeutické použití
Číslo přihlášky: 2013-845
Číslo dokumentu: 305466
Datum přihlášení: 04. 11. 2013

Datum udělení: 07. 09. 2015
Spolumajitel: Ústav organické chemie a biochemie Aka-
demie věd České republiky, v. v. i., 
Původce: Michal Hocek doc. Ing., DSc., Petr Nauš RNDr., 
Ph.D., Olga Caletková Ing., Ph.D., Marian Hajdúch 
doc. MUDr., Ph.D., Petr Džubák MUDr., Ph.D.
MPT: C 07 H 19/14, C 07 H 19/167, A 61 K 31/7064, 
A 61 P 35/00, A 61 P 31/12, A 61 P 1/16
Anotace (CZ): Substituované 7-deazapurinové ribo-
nukleosidy obecného vzorce I, kde R je methylsulfanyl, 
methoxy-, methylamino – nebo dimethylamino – sku-
pina a R´ je furan-2-yl, furan-3-yl, thiofen-2-yl, thiofen-
-3-yl, fenyl, benzofuran-2-yl, ethynyl či jód, nebo jejich 
optický izomer či směs takových optických izomerů, 
za předpokladu, že pokud R´ je jód, R není methoxy-
skupina. Sloučeniny podle tohoto řešení vykazují silné 
cytostatické a  cytotoxické účinky na  buněčných lini-
ích preferenčně nádorového původu, a to na širokém 
spektru nemocí zahrnujících nádory různého histoge-
netického původu.

Kompozitní materiál na bázi nanočástic nula-
mocného železa vázaných na povrchu matrice, 
způsob jeho přípravy a použití
Číslo přihlášky: 2013-821
Číslo dokumentu: 305170
Datum přihlášení: 25. 10. 2013
Datum udělení: 15. 04. 2015
Původce: Zdenka Marková Mgr., Jan Filip Mgr., Ph.D., 
Ivo Medřík Bc., Radek Zbořil prof. RNDr., Ph.D.
MPT: B 22 F 9/22, B 09 C 1/00, B 09 C 1/08, E 02 D 
31/00, B 82 B 1/00, B 82 B 3/00, B 82 Y 30/00, A 62 
D 3/00
Anotace (CZ): Kompozitní materiál na bázi nanočástic nu-
lamocného železa vázaných na povrchu matrice, u něhož 
je matrice tvořena mikročásticemi a/nebo makročástice-
mi nulamocného železa, které jsou stabilizovány vrstvou 
jedné organické látky nebo směsí organických látek ob-
sahujících jednu nebo více funkčních skupin schopných 
vytvářet komplexy s ionty železa, na jejímž povrchu jsou 
kovalentně uchyceny nanočástice nulamocného železa 
o velikosti 0,5 až 500 nm, kde stabilizační vrstva mat-
rice je tvořena ve vodě rozpustnými monomerními nebo 
polymerními organickými látkami, přičemž poměr hmot-
nosti organických látek k matrici je dán rozmezím 1:1 až 
1:100, v optimálním případně 1:10, a organické látky jsou 
vybrány ze skupiny látek obsahujících funkční skupiny – 
COOH, – NH2, – OH, – HSO3, nebo jejich solí. Způsob 
přípravy kompozitního materiálu je realizován tak, že po-
vrch matrice tvořené mikročásticemi a/nebo makročásti-
cemi nulamocného železa se stabilizuje ve vodě rozpust-
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nou monomerní nebo polymerní organickou látkou nebo 
jejich směsí za vyvázání iontů železa, Fe2+ a/nebo Fe3+, 
které jsou poté transformovány na nanočástice oxidů že-
leza kovalentně vázané a plošně homogenně distribuova-
né na povrchu matrice, které jsou následně redukovány 
termicky-indukovanými reakcemi v pevné fázi při teplotě 
nižší než je rozkladná teplota stabilizační organické látky 
za vzniku kompozitů tvořeného nanočásticemi nulamoc-
ného železa vázanými na povrchu matrice tvořené nula-
mocným železem.

Dichlorido komplexy platiny obsahující derivá-
ty kinetinu, způsob přípravy a jejich užití jako 
léčiv v protinádorové terapii
Číslo přihlášky: 2013-503
Číslo dokumentu: 305411
Datum přihlášení: 27. 06. 2013
Datum udělení: 22. 07. 2015
Původce: Zdeněk Trávníček prof.  RNDr., Ph.D., Rad-
ka Novotná Mgr., Ph.D., Zdeněk Dvořák prof.  RNDr., 
Ph.D. et DrSc.
MPT: C 07 D 473/34, C 07 D 307/66, C 07 D 405/12, 
C 07 F 15/00, A  61 K  31/52, A  61 K  31/341, A  61 
K 31/555, A 61 K 31/282, A 61 P 35/00
Anotace (CZ): Dichlorido komplexy platiny v  oxi-
dačním stupni +II a  jejich krystalosolváty zahrnující 
strukturní motiv (I) obecného vzorce (II) nebo (III) 
a  vyjádřené vzorci cis-[PtCl2(L)2] nebo cis-[PtCl2(L)
(Ĺ )], kde symboly L a  Ĺ  představují kinetin (N6-fur-
furyladenin) a/nebo jeho derivát obecného vzorce (IV) 
vázané na atom platiny přes atom dusíku adeninové-
ho skeletu N7; způsob jejich přípravy, farmakologický 
přípravek s  jejich obsahem a  jejich použití při léčbě 
nádorových onemocnění.

Užitné vzory

Kultivační miska
Číslo přihlášky: 2015-31565
Číslo zápisu: 28806
Datum přihlášení: 25. 09. 2015
Datum zápisu: 10. 11. 2015
Původce: Petr Džubák MUDr., Ph.D., Marián Hajdúch 
doc. MUDr., Ph.D. 
MPT: C 12 M 1/22
 
êVodná disperze nanočástic stříbra
Číslo přihlášky: 2015-31416
Číslo zápisu: 28867
Datum přihlášení: 10.08.2015
Datum zápisu: 23.11.2015

Spolumajitel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín, CZ
Původce: Libor Kvítek doc. RNDr., CSc., Robert Prucek 
doc. RNDr., Ph.D., Aleš Panáček doc. RNDr., Ph.D., Mar-
tin Sivera Mgr., Dagmar Měřínská doc. Ing., Ph.D., Alice 
Tesaříková Svobodová Ing. 
MPT: C 01 G 5/00

§ Světelný zdroj, zejména k navození a monito-
rování fotodynamického jevu in vitro
Číslo přihlášky: 2015-31095
Číslo zápisu: 28377
Datum přihlášení: 18. 05. 2015
Datum zápisu: 23. 06. 2015
Původce: Robert Bajgar MUDr. Mgr., Ph.D., Hana Kolá-
řová prof. RNDr., CSc., Petr Kolář MUDr., Ph.D., Klára 
Pížová Mgr., Adéla Hanáková Mgr., Ph.D. 
MPT: A 61 K 41/00, G 01 N 21/77

C§mêSada pro zpřístupnění specifických 
pyrimidinových nukleosidů ve struktuře dvou-
řetězcové DNA pro reakci s protilátkami, které 
s těmito nukleosidy reagují
Číslo přihlášky: 2015-31075
Číslo zápisu: 28964
Datum přihlášení: 12. 05. 2015
Datum zápisu: 14. 12. 2015
Původce: Karel Koberna RNDr., CSc., Anna Ligasová 
RNDr., Ph.D.
MPT: G 01 N 33/53, G 01 N 33/68, C 12 Q 1/68, C 12 
Q 1/44

Hemi-laryngeální měřící sestava pro elektroglo-
tografii
Číslo přihlášky: 2015-31050
Číslo zápisu: 28397
Datum přihlášení: 06. 05. 2015
Datum zápisu: 29. 06. 2015
Původce: Vít Hampala Mgr., Petr Schovánek RNDr., Du-
šan Mandát Mgr., Ph.D., Jan Švec RNDr., Ph.D. 
MPT: A 61 B 5/0488

Sada pro vyšetření statusu genu HER2 ve vzorcích 
tkáně rakoviny prsu metodou kvantitativní PCR
Číslo přihlášky: 2015-30957
Číslo zápisu: 28596
Datum přihlášení: 13. 04. 2015
Datum zápisu: 07. 09. 2015
Původce: Vladimíra Koudeláková Mgr., Jitka Berkovco-
vá Mgr., Ph.D., Radek Trojanec RNDr., Ph.D., Marián 
Hajdúch doc. MUDr., Ph.D. 
MPT: C 12 Q 1/68, C 12 N 15/12
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C%êSystém a sada pro přenos signálu z ne-
rovného povrchu trojrozměrné struktury 
na detektor registrující elektrické impulsy
Číslo přihlášky: 2015-30902
Číslo zápisu: 28350
Datum přihlášení: 27. 03. 2015
Datum zápisu: 23. 06. 2015
Původce: Jan Brus RNDr., Ph.D., Alena Vondráková 
RNDr., Ph.D., Vít Voženílek prof. RNDr., CSc. 
MPT: G 06 F 3/0346

CmêRefraktivní hyperchromatický afokální 
optický systém pro korekci barevné vady difrak-
tivních zobrazovacích prvků
Číslo přihlášky: 2015-30891
Číslo zápisu: 28818
Datum přihlášení: 25. 03. 2015
Datum zápisu: 16. 11. 2015
Původce: Vladimír Chlup RNDr., Zdeněk Bouchal 
prof. RNDr., Dr., Petr Bouchal Ing. 
MPT: G 02 B 1/00

Biologický inkubátor pro uchovávání a přepravu 
biologických vzorků, zejména buněčných kultur
Číslo přihlášky: 2015-30725
Číslo zápisu: 28195
Datum přihlášení: 11. 02. 2015
Datum zápisu: 13. 05. 2015
Spolumajitel: Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ
Původce: David Paloušek Ing., Ph.D., Robert Grepl 
doc.  Ing., Ph.D., Petr Krejčí Ing., Ph.D., Josef Vejlupek 
Ing., Martin Mistrík Mgr., Ph.D. 
MPT: C 12 M 3/00, G 01 N 35/10

Vícesložkové kapalné hnojivo, vhodné zejména 
pro obilniny
Číslo přihlášky: 2015-30678
Číslo zápisu: 27984
Datum přihlášení: 03. 02. 2015
Datum zápisu: 17. 03. 2015
Spolumajitel: Fosfa a.s., Břeclav – Poštorná, CZ
Původce: Radoslav Koprna Ing., Ph.D., Rudolf Valenta Ing., 
Lukáš Spíchal Mgr., Ph.D., Lucie Plíhalová Mgr., Ph.D., Miro-
slav Strnad prof. Ing., CSc., DSc., Karel Doležal Mgr., Dr., DSc.
MPT: C 05 G 1/00

Vícesložkové kapalné hnojivo, vhodné zejména 
pro výživu ječmene
Číslo přihlášky: 2015-30677
Číslo zápisu: 27983
Datum přihlášení: 03. 02. 2015

Datum zápisu: 17. 03. 2015
Spolumajitel: Fosfa a.s., Břeclav – Poštorná, CZ
Původce: Radoslav Koprna Ing., Ph.D., Rudolf Valenta Ing., 
Lukáš Spíchal Mgr., Ph.D., Lucie Plíhalová Mgr., Ph.D., Miro-
slav Strnad prof. Ing., CSc., DSc., Karel Doležal Mgr., Dr., DSc. 
MPT: C 05 G 1/00

Vícesložkové kapalné hnojivo, vhodné zejména 
pro výživu kukuřice
Číslo přihlášky: 2015-30676
Číslo zápisu: 27982
Datum přihlášení: 03. 02. 2015
Datum zápisu: 17. 03. 2015
Spolumajitel: Fosfa a.s., Břeclav – Poštorná, CZ
Původce: Radoslav Koprna Ing., Ph.D., Rudolf Valenta 
Ing., Lukáš Spíchal Mgr., Ph.D., Lucie Plíhalová Mgr., 
Ph.D., Miroslav Strnad prof. Ing., CSc., DSc., Karel Do-
ležal Mgr., Dr., DSc., 
MPT: C 05 G 1/00

Vícesložkové kapalné hnojivo, vhodné zejména 
pro výživu řepky
Číslo přihlášky: 2015-30675
Číslo zápisu: 27981
Datum přihlášení: 03. 02. 2015
Datum zápisu: 17. 03. 2015
Spolumajitel: Fosfa a.s., Břeclav – Poštorná, CZ
Původce: Radoslav Koprna Ing., Ph.D., Rudolf Valenta 
Ing., Lukáš Spíchal Mgr., Ph.D., Lucie Plíhalová Mgr., 
Ph.D., Miroslav Strnad prof. Ing., CSc., DSc., Karel Do-
ležal Mgr., Dr., DSc. 
MPT: C 05 G 1/00

Vícesložkové kapalné hnojivo, vhodné zejména 
pro plodovou a listovou zeleninu
Číslo přihlášky: 2015-30674
Číslo zápisu: 27980
Datum přihlášení: 03. 02. 2015
Datum zápisu: 17. 03. 2015
Spolumajitel: Fosfa a.s., Břeclav – Poštorná, CZ
Původce: Radoslav Koprna Ing., Ph.D., Rudolf Valenta 
Ing., Lukáš Spíchal Mgr., Ph.D., Lucie Plíhalová Mgr., 
Ph.D., Miroslav Strnad prof. Ing., CSc., DSc., Karel Do-
ležal Mgr., Dr., DSc. 
MPT: C 05 G 1/00

Vícesložkové kapalné hnojivo, vhodné zejména 
pro obilniny
Číslo přihlášky: 2015-30673
Číslo zápisu: 27979
Datum přihlášení: 03. 02. 2015
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Datum zápisu: 17. 03. 2015
Spolumajitel: Fosfa a.s., Břeclav – Poštorná, CZ
Původce: Radoslav Koprna Ing., Ph.D., Rudolf Valenta 
Ing., Lukáš Spíchal Mgr., Ph.D., Lucie Plíhalová Mgr., 
Ph.D., Miroslav Strnad prof. Ing., CSc., DSc., Karel Do-
ležal Mgr., Dr., DSc. 
MPT: C 05 G 1/00

Zařízení pro online analýzu sledování biologicky 
aktivních látek pomocí mikrodialýzy
Číslo přihlášky: 2014-30507
Číslo zápisu: 27863
Datum přihlášení: 23. 12. 2014
Datum zápisu: 23. 02. 2015
Spolumajitel: TRYSTOM, spol. s r.o., Olomouc, CZ
Původce: Jan Vacek doc. Ing., Ph.D., Jan Hrbáč doc. RNDr., 
Ph.D., Marek Švarc Ing., Petr Knopf, Ivo Číhalík Ing. 
MPT: G 01 N 13/04

§Optická soustava zobrazovacího spektrogra-
fu s vysokým rozlišením pro Ramanovu spektro-
skopii v hluboké UV oblasti záření
Číslo přihlášky: 2014-30419
Číslo zápisu: 28186
Datum přihlášení: 10. 12. 2014
Datum zápisu: 13. 05. 2015
Původce: Josef Kapitán RNDr., Ph.D., Daniel Vacula Ing., 
Zdeněk Lošťák RNDr., Vlastislav 
Svoboda RNDr.
MPT: 01 J 3/44, G 01 J 3/28

§Optická soustava zobrazovacího spektrogra-
fu s vysokým rozlišením pro Ramanovu spektro-
skopii v hluboké UV oblasti záření
Číslo přihlášky: 2014-30420
Číslo zápisu: 28187
Datum přihlášení: 10. 12. 2014
Datum zápisu: 13. 05. 2015
Původce: Josef Kapitán RNDr., Ph.D., Daniel Vacula Ing., 
Zdeněk Lošťák RNDr., Vlastislav 
Svoboda RNDr.
MPT: G 01 J 3/28, G 01 J 3/44

CMobilní hyperbarická minikomora
Číslo přihlášky: 2014-30305
Číslo zápisu: 27799
Datum přihlášení: 21. 11. 2014
Datum zápisu: 06. 02. 2015
Původce: Hana Kolářová prof. RNDr., CSc., Robert Baj-
gar MUDr. Mgr., Ph.D., Kateřina Tománková doc. Ing., 
Ph.D., Lukáš Bolek MUDr., Ph.D., Jiří Dejmek Ing., Ma-

touš Bolek, Dis., Jiří Růžička MUDr., Ph.D., Jiří Beneš 
MUDr. et MUDr., Ph.D.
MPT: A 61 G 10/02, A 62 B 31/00, B 63 C 11/32

êSkleněný podklad s vrstvou koloidních částic 
stříbra pro účely povrchem zesílené Ramanovy 
spektroskopie
Číslo přihlášky: 2014-30235
Číslo zápisu: 28304
Datum přihlášení: 10. 11. 2014
Datum zápisu: 16. 06. 2015
Původce: Robert Prucek RNDr., Ph.D., Petr Sucho-
mel Mgr., Libor Kvítek doc. RNDr., CSc., Aleš Panáček 
RNDr., Ph.D., Radek Zbořil prof. RNDr., Ph.D.
MPT: G 01 J 3/44, G 01 N 21/00, B 82 B 3/00

CmêVíceúčelový zalévací kryostat s multi-
funkční měřicí celou
Číslo přihlášky: 2014-30185
Číslo zápisu: 27816
Datum přihlášení: 30. 10. 2014
Datum zápisu: 16. 02. 2015
Původce: Jakub Navařík Mgr., Petr Novák Mgr., Jiří Pe-
choušek RNDr., Ph.D., Libor Machala doc. RNDr., Ph.D.
MPT: B 01 L 7/00, G 01 N 23/00

Ochranné známky

KANOISTA ROKU
Číslo přihlášky: 499623
Číslo zápisu: 344140
Datum podání přihlášky: 09. 11. 2012 CZ
Datum zápisu: 11. 02. 2015 CZ
Třídy výrobků a služeb: 16, 35, 41

Centrum regionu Haná pro biotechnologický 
a zemědělský výzkum
Číslo přihlášky: 510883
Číslo zápisu: 348433
Datum podání přihlášky: 27.01.2014 CZ
Datum zápisu: 16.09.2015 CZ
Třídy výrobků a služeb: 41, 42, 44 

CmêZnění ochranné známky: Labflow
Číslo přihlášky: 518748
Číslo zápisu: 346397
Datum podání přihlášky: 18.12.2014 CZ
Datum zápisu: 29.05.2015 CZ
Třídy výrobků a služeb: 9, 10, 42 
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CmêOchranná známka:
Číslo přihlášky: 518749
Číslo zápisu: 346398
Datum podání přihlášky: 18.12.2014 CZ
Datum zápisu: 29.05.2015 CZ
Třídy výrobků a služeb: 9

Ochranná známka:
Číslo přihlášky: 519033
Číslo zápisu: 348582
Datum podání přihlášky: 08. 01. 2015 CZ
Datum zápisu: 23. 09. 2015 CZ
Třídy výrobků a služeb: 16, 35, 41 
Obrazové třídy: 26.11.3, 26.11.8, 27.5.1, 
27.5.6, 29.1.1, 29.1.4

Ochranná známka: 
Číslo přihlášky: 519443
Číslo zápisu: 347868
Datum podání přihlášky: 26. 01. 2015 CZ
Datum zápisu: 12. 08. 2015 CZ
Třídy výrobků a služeb: 16, 25, 26, 35, 41, 42 
Obrazové třídy: 24.1.15, 26.11.1, 26.11.7, 
27.5.1, 27.5.22, 27.5.24

Ochranná známka:
Číslo přihlášky: 519444
Číslo zápisu: 347869
Datum podání přihlášky: 26. 01. 2015 CZ
Datum zápisu: 12. 08. 2015 CZ
Třídy výrobků a služeb: 16, 25, 26, 35, 41, 42 
Průmyslové vzory:

Průmyslové vzory:

CZařízení pro testování sonografů
Číslo přihlášky: 2014-40132
Číslo zápisu: 36491
Datum podání přihlášky: 23. 12. 2014
Datum zápisu: 27. 07. 2015
Původce: Doležal Ladislav Ing., CSc., Jirás-
kova 122/11, Švarc Marek Ing., Knopf Petr

CKultivační miska
Číslo přihlášky: 2015-40394
Číslo zápisu: 36622
Datum podání přihlášky: 25. 09. 2015
Datum zápisu: 28. 12. 2015
Původce: Džubák Petr MUDr., Ph.D., Hajd-
úch Marián doc. MUDr., Ph.D.
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Příloha č. 2 
Zapojení VTP UP do projektů

Efektivní transfer znalostí Univerzity 
Palackého v Olomouci do praxe

Cílem projektu je podpoření a zefektivnění transferu no-
vých výstupů vědy a výzkumu Univerzity Palackého v Olo-
mouci při zajištění efektivnějšího využití veřejných pro-
středků a zvýšení míry jejich návratnosti. Primárním cílem 
je ověření aplikačního potenciálu nových a perspektivních 
výsledků univerzity získaných z vědecké a výzkumné čin-
nosti před jejich možným využitím v praxi (tzv. proof-of-
-concept stage) a to s důrazem na jejich budoucí zavedení 
do praxe. Tato etapa by měla končit konkrétními návrhy 
nových podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo 
služeb zejména formou patentů a řešení chráněných podle 
průmyslově právní ochrany.
• Začátek projektu: 1. 9. 2014
• Ukončení projektu: 31. 8. 2019
• Financování: Program aplikovaného výzkumu, expe-

rimentálního vývoje a inovací GAMA (Technologická 
agentura)

• Celkové uznatelné náklady projektu: 19 928 000 Kč

VTP UP: Podnikatelský inkubátor 2 
(5.1 PP04/031)

V rámci projektu dojde k výstavbě třetího bloku Vědecko-
technického parku Univerzity Palackého v Olomouci a vy-
bavení prostor potřebnými technologiemi. 
• Začátek projektu: 14. 7. 2011
• Ukončení projektu: 30. 6. 2015
• Financování: Operační program Podnikání a inovace
• Celkové uznatelné náklady projektu: max. 

144 585 000 Kč
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Příloha č. 3
Výsledovka VTP UP za rok 2015

Účet/zdroj Celkem

501100 Spotřeba materiálu 622 501,91

501101 Spotřeba materiálu – opravy a údržba 1 154,54

501102 Spotřeba materiálu – kancelářské potřeby 14 025,61

501103 Spotřeba materiálu – čistící prostředky 9 003,69

501104 Spotřeba materiálu – potraviny 40 662,51

501105 Spotřeba materiálu – pro výpočetní techniku 5 930,78

501200 Spotřeba materiálu – knihy a časopisy 30 684,80

501500 Spotřeba materiálu – ochranné pomůcky 7 110,66

501600 Spotřeba materiálu – propagace a reklama 91 636,22

501974 Spotřeba materiálu – DHM od 3000 Kč 198 754,51

501990 Spotřeba materiálu – dary 27 019,00

501 Spotřeba materiálu 1 048 484,23

502100 Spotřeba elektřiny 294 538,73

502200 Spotřeba páry 489 562,84

502400 Spotřeba vody 75 621,75

502 Spotřeba energie 859 723,32

511100 Opravy a udržování 228 864,10

511300 Opravy a udržování – výtahy 2 930,00

511 Opravy a udržování 231 794,10

512100 Cestovné zaměstnanců – tuzemské 117 211,01

512200 Cestovné zaměstnanců – zahraniční 10 303,40

512 Cestovné 127 514,41

513100 Náklady na reprezentaci 3 850,00

513 Náklady na reprezentaci 3 850,00

518100 Ostatní služby 511 563,58

518102 – Ost. služby – ubytování a stravování 25 615,35

518200 Ost. služby – poštovní poplatky 7 558,38

518201 Ost. služby – telefonní poplatky 26 288,51

518300 Ost. služby – nájem 27 264,59

518400 Ost. služby – přeprava 3 000,00

518500 Ost. služby – kurzy a školení 55 214,55

518610 Ost. služby – úklid 15 760,00

518700 Ost. služby – odvoz odpadu 2 654,04

518710 Ost. služby – ostraha 26 400,00

518720 Ost. služby – revize 7 130,99

518801 OS – reklama a propagace 245 448,00

518920 Ost. služby – přefakturace -2 129,65

518930 Ost. služby – technické zhodnocení 102 165,67

518999 Ost. služby – daňově neuznatelné 420,00

518 Ostatní služby 1 054 354,01

521100 Tarify a další mzda 1 263 298,00

521110 MN – Náhrady za dovolenou a ostatní 545 634,00

521200 Dekretní příplatky 1 165 558,00

521400 Odměny 493 058,00

521600 OON Dohody bez pojištění 566 340,00

521 Mzdové náklady 4 033 888,00

524100 Zákonné zdravotní pojištění 318 542,28

524200 Zákonné sociální pojištění 884 837,00

524 Zákonné pojištění 1 203 379,28
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525100 Ostatní soc. poj. úrazové – Kooperativa 17 719,95

527100 Zák. soc. poj. – příspěvek stravné 38 557,00

527200 Zák. soc. náklady – preventivní prohlídky 1 050,00

527210 Zák. soc. náklady – odvody podílu ZPS 4 054,00

527300 Zák. soc. nákl. – tvorba sociálního fondu 34 675,48

527401 ON – čerpání soc. fond – Penzijní pojištění 1 200,00

527403 ON – čerpání soc. fond 56 000,00

527 Zákonné sociální zabezpečení 135 536,48

528200 OSN – MN náhrady za nemoc 4 424,00

531101 Daň silniční denní 1 450,00

538100 Ostatní daně a poplatky 17 000,00

542100 Ostatní pokuty a penále -7 548,00

549100 Jiné ostatní náklady -134 370,73

549700 Poplatky 1 781,32

549901 JON – neuplatněnýnárodk na odpočet DPH 248,54

549995 Jiné ost. náklady – haléřové vyrovnání -0,95

549999 Jiné ost. náklady – daňově neuznatelné 153 460,00

549 Ostatní náklady 21 118,18

551100 Odpisy dlouhodobého NM a HM 1 011 592,00

551101 Odpisy dlouhodobého NM a HM – dotace 3 992 203,00

551 Odpisy 5 003 795,00

582100 Poskytnuté členské příspěvky – nepovinné 63 500,00

Náklady celkem 13 819 982,96
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601100 Tržby za vlastní výrobky 32 091,60

602100 Tržby z prodeje služeb 1 024 802,56

602200 Tržby z prodeje služeb – nájem. věcí movitých 236 992,80

602201 Tržby z prodeje služeb – nájem. prostory 4 891 435,51

602304 Tržby z prodeje služeb – konference 32 545,41

602400 Tržby z prodeje služeb 129 400,00

602900 Tržby z prodeje služeb – licenč. smluv 3 779,39

602901 Tržby ze smluvního výzkumu 99 981,00

602 Tržby z prodeje služeb 6 418 936,67

623100 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 102 165,67

645100 Kurzové zisky 1 383,97

648200 Zúčtování sociálního fondu 57 200,00

648700 Zúčtování FÚUP 34 968,91

648 Zúčtování fondů 92 168,91

649551 Jiné ost. výnosy – dopisy z dotací 3 787 672,00

649552 Jiné ost. výnosy – o 204 531,00

649700 Jiné ost. výnosy – ú 28 642,00

649 Ostatní výnosy 4 020 845,00

652100 Tržby z prodeje dlouh. nehm. majetku 1 238,93

691200 Provozní dotace – obce 100 000,00

691210 Provozní dotace – VaV ostatní resorty 2 597 000,00

691410 Provozní dotace – Evropské fondy 185 824,97

691 Provozní dotace 2 882 824,97

Výnosy celkem 13 551 655,72

710100 Vnitronáklady – autodoprava 154,00

710300 Vnitronáklady – stravování – závodní 38,00

710320 Vnitronáklady – stravování – ostatní 11 808,00

710900 Vnitronáklady – ostatní služby 185 097,00

Vnitronáklady 196 943,00

720320 Vnitrovýnosy – stravování ostatní -1 353,00

720691 Vnitrovýnosy – přeúčtování dotací -55 421,92

720900 Vnitrovýnosy – ostatní služby 322 329,30

Vnitrovýnosy 265 554,38

Hospodářský výsledek -199 715,86
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Vědeckotechnický park  
Univerzity Palackého v Olomouci 
Šlechtitelů 21
783 71 Olomouc

www.vtpup.cz

telefon: +420 585 631 420
fax: +420 585 631 420
e-mail: recepce@vtpup.cz


