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Úvodní slovo prezidenta
Asociace výzkumných organizací
Vážení čtenáři,
publikace prezentující členy Asociace výzkumných organizací je vydána u příležitosti
jubilea – AVO slaví v tomto roce dvacet pět let své existence. Dovolte mi tedy malé zamyšlení
vědy, výzkumu, vývoje a inovací ve více či méně byznysovém prostředí České republiky, úloze AVO
a jejím dalším úlohám.

významného
nad čtvrtstoletím
v tomto prostoru

V oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací prošla Česká republika za 25 let mnohými
turbulencemi.
Na
počátku 90-tých let bylo v ČR 118 výzkumných ústavů resortních, podnikových i státních zaměřených
na aplikovaný výzkum.
V průběhu doby byly většinou zprivatizovány, zrušeny, převedeny na jinou činnost. Jen v oblasti strojírenství a metalurgie, která byla
českou chloubou, zůstalo z několika desítek výzkumných ústavů posledních devět „pohrobků“ pod gescí MPO. V zemědělských vědách je
situace příznivější, i počet zachovaných výzkumných institucí je vyšší.
Protože se v prostředí výzkumu a vývoje (nejen aplikovaného) pohybuji již více než 25 let, mohu prohlásit, že se jedná o neustálý boj
namísto konsensu. Tento boj je nejen vysilující, ale i zbytečný. Výzkumníci musí pochopit pravidla fungování byznysu (která mimochodem
velice dobře chápou výzkumníci na západ od našich hranic) a průmysloví partneři musí pochopit, že práce výzkumníka se nedá měřit prací
na zakázce na prosté naměření vlastností a jejich interpretaci (což, kupodivu, také chápou firmy na západ od našich hranic). Je proto velice
dobré a užitečné, že existuje subjekt jako je AVO, který dokáže sdružit zájmy českých aplikačních výzkumných organizací a inovačních
firem. Jejich propagaci má sloužit i tato publikace představující členské subjekty a jejich činnost.
AVO se nadále do budoucna chce profilovat jako zástupce výzkumných organizací zaměřených na aplikovaný výzkum a vývoj
a inovačních firem. Chceme podporovat rovné prostředí, vstřícnou a jednoduchou legislativu, která bude sloužit konkurenceschopnosti
České republiky a ne parciálním zájmům a lobbistům. Vyzývám proto i ostatní inovační firmy, aby se připojily k AVO a společným postupem
kultivovaly prostředí VaVaI v České republice.

Libor Kraus ,prezident AVO

Představení společnosti
Asociace výzkumných organizací
Vznik

AVO – Asociace výzkumných organizací vznikla v červnu roku 1990 v Brně. Formálně pak
byla registrována Ministerstvem vnitra ČR dne 25. července 1990. Založením asociace vzniklo
v tehdejší ČSFR vůbec první celostátní sdružení na občanských demokratických principech
v oblasti vědy, technologií a inovačního podnikání po listopadu 1989.

Právní forma

Asociace výzkumných
organizací
The Association of Research
Organizations

Sídlo

Novodvorská 994, 142 21 Praha 4

Asociace je založena na základě zákona č. 83/1990 Sb. (od 1. 1. 2014 nahrazen zákonem
č. 89/2012 Sb.) jako dobrovolné, nepolitické sdružení právnických a fyzických osob, které se
zabývají výzkumem a vývojem nebo mají s touto činností společné zájmy.

Telefon

Poslání

avo@avo.cz

AVO je jediným sdružením v ČR, které reprezentuje aplikovaný výzkum
a vývoj v podnikatelské sféře, tedy výzkum rozvíjený a provozovaný
převážně z privátních zdrojů a mimo sektor Akademie věd a vysokých škol.
Cílem činnosti asociace je především hájení zájmů aplikovaného výzkumu a vývoje,
poskytování odborných informací, poradenských služeb a vyvíjení činnosti
k prosazování příznivé image aplikovaného výzkumu u laické i odborné veřejnosti.

+420 239 041 998

E-mail
Web

www.avo.cz

Sociální sítě

Počet členů

www.avobloguje.wordpress.com
www.facebook.com/science2S
www.twitter.com/AVOtweetuje
www.youtube.com/AVOvidea

V současné době sdružuje asociace celkem 83 členů (75 právnických a 8 fyzických osob).

IČ

00546151

„Hájíme zájmy podnikatelského výzkumu a vývoje”

Mapa a abecední seznam členů
Asociace výzkumných organizací

AGRITEC PLANT RESEARCH s.r.o.
AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, spol. s r.o.
AGROTEST FYTO, s.r.o.
AGROVÝZKUM RAPOTÍN s.r.o.
ARCADIS, a.s.
ATEKO, a.s.
B & M INTERNETS, s.r.o.
BESTEX, spol. s r. o.
BIC Brno, spol. s. r. o.
BIC Ostrava, spol. s. r. o.
CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i.
CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s r.o.
CENTRUM ORGANICKÉ CHEMIE, s.r.o.
CENTRUM VÝZKUMU ŘEŽ s.r.o.
COMTES FHT a.s
dataPartner s.r.o.
EDIP s.r.o.
ELCERAM a.s.
ENVIROS, s.r.o.
EXBIO Praha, a.s.
EXPLOSIA a.s, Výzkumný ústav průmyslové chemie
FITE a.s.
GASCONTROL, s.r.o.
GiTy, a.s. - výzkum
HAM - FINAL s.r.o.
CHMELAŘSKÝ INSTITUT, s.r.o.
IMCopharma a. s.
INESAN, s.r.o
INOTEX, SPOL. s.r.o.
KATCHEM, spol. s r.o.
MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.
MemBrain s.r.o.
MSV SYSTEMS CZ s.r.o.
NETWORK SECURITY MONITORING CLUSTER, družstvo
OCHI - INŽENÝRING, spol. s r.o.
OKsystem s.r.o.
OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.
RIGAKU INNOVATIVE TECHNOLOGIES EUROPE s.r.o.

SPOLEČNOST INOVAČNÍHO CENTRA ELEKTRONIKY
SVÚM, a.s.
SVÚOM, s.r.o.
SYNPO, a.s.
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.; TT-technologie a výzkum
TÜV SÜD Czech s.r.o.
ÚJV Řež, a.s.
UNIS, a.s.
URC Systems, spol. s r.o.
ÚSTAV APLIKOVANÉ MECHANIKY BRNO, s.r.o.
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. - oddělení VaV
VÍTKOVICE-výzkum a vývoj-technické aplikace, a.s.
Vojenský výzkumný ústav, s. p.
VÚB a.s.
VÚHŽ, a.s., Divize 8 Laboratoře a zkušebny
VÚK PANENSKÉ BŘEŽANY, s.r.o.
VÚSH, a.s.
VVUÚ, a.s., Divize 30 - Zkušebny
VVV MOST, spol. s.r.o.
VÝZK. A ŠLECHTIT. ÚSTAV OVOC. HOLOVOUSY, s.r.o.
VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.
VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV PLZEŇ, s.r.o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ANORGANICKÉ CHEMIE, a.s.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV BRAMBORÁŘSKÝ H. BROD, s.r.o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODET. TOPOG. A KARTOG. v.v.i.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV MLÉKÁRENSKÝ PRAHA, s.r.o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ORGANICKÝCH SYNTÉZ, a.s.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV PÍCNINÁŘSKÝ TROUBSKO, s.r.o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV PIVOVARSKÝ A SLADAŘSKÝ, a.s.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA, v.v.i.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRO HNĚDÉ UHLÍ, a.s.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV STAVEBNÍCH HMOT, a.s.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV TEXTILNÍCH STROJŮ LIBEREC, a.s.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM, spol. s r.o. Troubsko
ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUMNÝ ÚSTAV KROMĚŘÍŽ, s.r.o.

AGROTEST FYTO, s.r.o.

Agrotest fyto, s.r.o.
Havlíčkova 2787/121
767 01 Kroměříž
Tel: +420 573 317 111
E-mail: vukrom@vukrom.cz
www.vukrom.cz

Agrotest fyto, s.r.o. je výzkumnou organizací. Je
dceřinou společností
Zemědělského výzkumného
ústavu Kroměříž, s.r.o.. Svou činností rozvíjí více než
60letou tradici zemědělského výzkumu v Kroměříži
s jejím počátkem v roce 1951. Agrotest fyto řeší
projekty aplikovaného výzkumu a vývoje v oblasti
rostlinné produkce. Výzkumné aktivity jsou doplňovány
poskytováním specializovaných služeb, konzultační
a poradenskou činností.
Společnost provozuje akreditovanou zkušební
laboratoř (akreditace podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005)
zaměřenou na analýzy obilovin a dalších polních plodin,
krmiv, půdy a souvisejících produktů. Dále je držitelem
pověření ke konání základních kurzů pro nakládání
s přípravky na ochranu rostlin podle zákona č. 326/2004
Sb. Systém řízení jakosti a životního prostředí je
certifikován podle norem ISO 9001 a ISO 14001.
SPOLUPRÁCE:
Hlavním oborem činnosti Agrotestu fyto, s.r.o. je
aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti rostlinné produkce,
historicky zaměřený na obilniny, v současnosti i na další
polní plodiny.
Nabízíme kolaborativní a smluvní výzkum v těchto
oborech:
› Aplikovaný geneticko-šlechtitelský výzkum obilovin
› Pěstební technologie polních plodin

› Ochrana rostlin
› Kvalita obilovin
Nabízíme služby:
› Služby akreditované zemědělské laboratoře
› Služby molekulárně-biologické laboratoře
› Poradenství v oblasti ochrany rostlin
› Specializované polní pokusy a zkoušky (např.
zkoušení účinnosti pesticidů, odrůd a novošlechtění aj.)
› Přednášky a konzultace
TRANSFER:
Své činnosti nabízíme českým i zahraničním
subjektům. Máme zkušenosti s řešením mezinárodních
výzkumných projektů (např. výzkumné programy EU,
projekty dvoustranné spolupráce) i s poskytováním
služeb zahraničním zákazníkům.
Cílové skupiny:
› Koncoví
uživatelé
z
oblasti
zemědělství
a potravinářství – zemědělské, krmivářské, zpracovatelské
a potravinářské podniky, pěstitelské a profesní svazy:
› Výrobci a distributoři agrochemikálií
› Akademická pracoviště, vysoké školy, výzkumné
organizace
› Orgány státní správy.
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ATEKO, a.s.

ATEKO a.s. je inženýrsko-dodavatelská společnost
nabízející komplexní dodávky investičních celků formou
„na klíč“ v oborech chemický, plynárenský, strojírenský
a zpracovatelský průmysl.
V oblasti chemického průmyslu se jedná především
o návrhy a dodávky technologických aparátů
a technologií, které pracují s plynnými médii. ATEKO a.s.
se v poslední době podílelo na dodávkách trubkových
výměníků, filtrů, separátorů, absorpčních kolon
a reaktorů apod. Společnost dodává technologické celky
např. pro vysokotlaké čištění vodíku, výrobu syntézního
plynu a syntézu chemických specialit.
V oblasti plynárenství se jedná především o návrhy
a dodávky aparátů a technologických celků pro nadzemní
technologie podzemních zásobníků zemního plynu.
Pro strojírenský a zpracovatelský průmyslu společnost
poskytuje zejména projekční služby a realizuje
průmyslové a technologické stavby.
Významný podíl v aktivitách společnosti zaujímá vývoj
a spolupráce s výzkumnými institucemi. Společnost se
zaměřuje především na speciální héliové kompresory
a expanzní turbíny a kompaktní nízkoteplotní
a kryogenní zařízení.
Společnost je součástí koncernu MEDIS.
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SPOLUPRÁCE:
Společnost poskytuje svým klientům následující
portfolio produktů a služeb
› Projekční a inženýrské služby
› Technologické dodávky
› Realizace staveb
Aktivity aplikovaného výzkumu a vývoje společnosti
jsou zaměřeny na následující oblasti:
› Speciální točivé stroje
› Kompaktní technologické jednotky pro čištění hélia
› Vysokotlaké a kryogenní systémy s héliem
› Kompaktní
technologické
jednotky
pro
odstraňování radonu
› Stavby a technologie pro nově vznikající odvětví
strojírenského a zpracovatelského průmyslu
TRANSFER:
Strategickým cílem společnosti je být kompetentním
partnerem pro projekční přípravu a realizaci investičních
záměrů jejich klientů. Společnost má zájem o spolupráci
zejména v oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje
a inovací. ATEKO a.s. má zkušenosti jak ze spolupráce
s celou řadou českých technických vysokých škol
a výzkumných center, tak ze spolupráce s výzkumnými
centry v zahraničí.

ATEKO, a.s.
Resslova 956
501 01 Hradec Králové
Tel: + 420 495 844 111
E-mail: ateko@ateko.cz
www.ateko.cz

BIC BRNO, spol. s r.o.

BIC Brno spol. s r.o.
Podnikatelské a inovační
centrum
objekt Technology Innovation
Transfer Chamber
Purkyňova 648/125
612 00 Brno
Tel: +420 511 156 228
E-mail: bicbrno@bicbrno.cz
www.bicbrno.cz

BIC Brno je podnikatelské a inovační centrum, které
působí v České republice již přes 20 let. Svou činností
a aktivitami v oblasti „Transferu technologií“ vytváříme
spojovací můstek mezi výzkumnými institucemi
a průmyslovými podniky a podporujeme tím přenos
inovací do praxe.
Našim cílem je podporovat podnikatele v tvorbě
inovačních projektů aktivním poradenstvím, asistencí,
vzděláváním či poskytováním důležitých informací.
Podílíme se na řešení problémů firem, vyhledáváme
partnery pro spolupráci či zajišťujeme jejich další rozvoj
účastí v projektech financovaných z mezinárodních,
národních i soukromých zdrojů.
SPOLUPRÁCE:
› Podpora spolupráce firem s výzkumem
Know-how společnosti a dlouholeté vazby na
univerzity a výzkumné organizace tvoří znalostní
základnu pro realizované inovační projekty. Úzké vztahy
s vědeckými pracovníky jsou uplatňovány například
prostřednictvím tzv. „Vědecké rady BIC Brno“, která je
složena z významných vědeckých pracovníků univerzit
a výzkumných ústavů.
› Poradenství
› Inovační audit a poradenství
› Dotační poradenství
› Projektová asistence

› Nepřímá podpora výzkumu a vývoje
› Poradenství v oblasti ochrany duševního vlastnictví
› Inovační vzdělávání
› Mezinárodní spolupráce
TRANSFER:
Cílovou skupinou BIC Brno jsou na jedné straně
podniky, a to především malé a střední firmy
z rozmanitých oblastí činnosti, na straně druhé pak
výzkumné organizace a univerzitní pracoviště výzkumu
a vývoje.
Výše uvedeným subjektů poskytujeme asistenci
a poradenství v oblasti:
› vyhledání vhodného výzkumného pracoviště pro
spolupráci;
› zprostředkování
kontaktů
mezi
firmami
a výzkumnými pracovišti;
› vyhledání finančních zdrojů na tuto spolupráci;
› asistence při přípravě projektů;
› asistence při transferu znalostí a technologií
z výzkumu do firem;
› vyhledávání potenciálních zahraničních partnerů
a zprostředkování kontaktů;
› zprostředkování krátkodobých či dlouhodobých
odborných stáží studentů ve firmách;
› a další služby dle individuálních potřeb firem.
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CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v. v. i.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV) je
veřejnou výzkumnou institucí a jedinou dopravní
vědeckovýzkumnou
organizací
v
působnosti
Ministerstva dopravy (MD). Bylo zřízeno v roce 1992
jako právní nástupce českých částí Výzkumného ústavu
dopravního v Žilině.
Základním posláním CDV je výzkumná, vývojová
a expertní činnost s celostátní působností pro všechny
obory dopravy, veřejný i komerční sektor a zajišťování
servisních činností pro MD a další orgány a organizace
státního, veřejného i soukromého sektoru.
CDV zaměstnává přes sto padesát odborných
pracovníků. CDV je významně zapojeno do mezinárodní
vědecko-výzkumné spolupráce.
V roce 2007 proběhla transformace původní státní
příspěvkové organizace na novou právní formu, veřejné
výzkumné instituce.
CDV má zavedeno projektové řízení zakázek,
certifikován systém managementu kvality podle ISO
9001 a akreditované laboratoře.
SPOLUPRÁCE:
› Studie
zaměřené
na
problematiku
vysokorychlostního vážení vozidel za jízdy - WIM
› Školení řidičů pro přepravu nebezpečných věcí
› Posuzování investičních záměrů Správy železniční
dopravní cesty
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› Konzultační služby v oblasti ITS ve veřejné dopravě
› Komerční studie zaměřené na analýzu současného
stavu inteligentních dopravních systémů (ITS) na
dálnicích a rychlostních silnicích v České republice
a návrh jeho dalšího rozvoje
› Poradenská činnost při definování plánu udržitelné
městské mobility
› Definování strategie rozvoje cyklodopravy
› Posuzování územně plánovací dokumentace
› Posuzování investičních záměrů silničních staveb
› Měření hlučnosti povrchu vozovky metodou CPX
› Environmentální a ekonomické posouzení opatření
podpory čistých vozidel ve městech
› Rozptylové studie, výpočet emisí z dopravy
a hodnocení úrovně znečištění z dopravy
› Zpracování projektu nebezpečných úseků na
komunikacích v krajích a návrhu opatření vedoucích ke
zvýšení bezpečnosti silničního provozu,
› Informační systém na podporu rozhodování
v oblasti bezpečnosti silničního provozu
› Zpracovávání přehledu nehodových lokalit, rozboru
příčin vzniku nehod a navržení sanačních opatření
› Provádění
auditů
bezpečnosti
pozemních
komunikací
TRANSFER:
Obce a kraje, ministerstva ČR, VŠ, soukromí investoři.

Centrum dopravního
výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Tel: +420 541 641 711
E-mail: cdv@cdv.cz
www.cdv.cz

CENTRUM ORGANICKÉ CHEMIE s.r.o.

Centrum organické
chemie s.r.o.
Rybitví 296
533 54 Rybitví
Tel: +420 466 822 610
E-mail:
lubomir.kubac@cocltd.cz
www.cocltd.cz

Výzkumná organizace zabývající se aplikovaným
výzkumem a transferem technologií v oblasti pokročilých
organických sloučenin využívaných v elektronice
a dalších high-tech oborech. Strategickým záměrem COC
je propojit aktivity základního a aplikovaného výzkumu
a získané výsledky převést do průmyslové realizace. COC
úzce spolupracuje s ústavy Akademie věd ČR a vysokými
školami a považuje tyto akademické instituce za
významný zdroj poznatků a námětů na rozšiřování VaVaI
aktivit. COC je partnerem akademických a průmyslových
institucí v řadě národních i mezinárodních výzkumných
projektů. Firma disponuje kapacitami pro laboratorní
výzkum, speciální soubor pracovišť byl vybudován tak,
aby bylo zabráněno křížové kontaminaci meziproduktů
a produktů. Pro scale up jsou k disposici dvě plně
funkční linky s aparáty o objemu až 100 l využívané
pro sejmutí podkladů pro návrh průmyslové výroby
a výrobu potřebných množství produktů pro komplexní
vyhodnocení kvality a průzkum trhu.COC nabízí
asistenci při transferu nových technologií ke konečným
průmyslovým výrobcům.
SPOLUPRÁCE
› Výzkum, vývoj a inovace – rozvoj aktivit
› Organická elektronika
› Fotosenzitizátory
› Povrchové úpravy

TRANSFER
Hlavním cílem VaVaI aktivit centra jsou produkty určené
pro dynamicky se rozvíjející trh mikroelektronických
systémů na bázi organických polovodičů, materiály
využívající účinky vysoce reaktivních forem kyslíku
a moderní UV absorbéry. COC vyvíjí produkty a technologie pro široké spektrum partnerů v ČR i zahraničí.
› Výrobci a uživatelé senzorických systémů
› Chytré obalové materiály
› Chytré textilie pro sanitární účely, záchranné složky,
sportovní aktivity, armádu
› Bezpečnostní tištěné systémy – vstupní karty,
identifikační karty
› Elektrochromní flexibilní systémy (automobilní
průmysl, spotřební elektronika)
› Nátěrové hmoty s funkčními vlastnostmi
(antimikrobiální účinky, samočistící systémy, antistatické
vlastnosti)
› Nátěrové hmoty pro ochranu povrchů památkově
chráněných objektů před slunečním zářením
› Fotodynamická terapie
› Zdravotnictví – ochrana proti mikrobiálnímu
napadení
› Kosmetické formulace určené pro ochranu před
slunečním zářením.
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COMTES FHT a.s.

COMTES FHT a.s. je soukromá výzkumná organizace,
která poskytuje široké spektrum služeb v oblasti
kovových materiálů. Toto výzkumné centrum bylo
založeno na předpokladu, že úspěch bude záviset na
schopnosti zvyšovat přidanou hodnotu špičkových
výrobků a vyvíjet nové technologie. Chceme toho
dosáhnout podporou průmyslových partnerů při
zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe.
Hlavním cílem společnosti COMTES FHT a.s. je
poskytování vysoce odborných služeb ve výzkumu
a vývoji kovových materiálů. Těžiště činnosti je zaměřené
na vývoj nových kovových materiálů a technologií jejich
zpracování. V technologické oblasti se výzkum této
společnosti orientuje především na procesy tváření
a tepelného zpracování.
SPOLUPRÁCE
Nabídka společnosti COMTES FHT a.s.:
› Metalurgické technologie
› Materiálové analýzy
› Počítačové modelování
› Mechanické zkoušení a termofyzikální měření
› Poradenství a školení
› Příprava a řešení výzkumných a investičních projektů
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TRANSFER
Cílová skupina
› Koncoví uživatelé z průmyslových oborů a vývojová
inženýrská pracoviště
› Partner kolaborativního výzkumu,
› Zákazník smluvního výzkumu
› Zákazník inženýrských a laboratorních služeb
› Zákazník komerčních zakázek
› Akademická pracoviště a vysoké školy
› Partner kolaborativního výzkumu,
› Zákazník smluvního výzkumu,
› Zákazník vědeckých jednotek
Své činnosti nabízíme celosvětově. Prioritními trhy
jsou země EU, zejména Německo a Rakousko. V současné
době se však snažíme zaměřit i na trhy mimo EU.
Akreditace našich laboratoří a více jak desetileté
zkušenosti jsou zárukou kvality. Našim zákazníkům vždy
nabízíme individuální přístup a důsledné směřování
vývojových aktivit ke konkrétní průmyslové aplikaci.

COMTES FHT a.s.
Průmyslová 995
334 41 Dobřany
Tel: +420 377 197 311
E-mail: comtes@comtes.cz
www.comtes.cz

CENTRUM VÝZKUMU ŘEŽ s.r.o.

Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Hlavní 130
250 68 Husinec-Řež
Tel: +420 266 173 181
E-mail: cvrez@cvrez.cz
www.cvrez.cz

Výzkumná organizace Centrum výzkumu Řež s.r.o.
(CVŘ) byla založena 9. října 2002 jako 100% dceřiná
společnost ÚJV Řež, a. s. Hlavním posláním společnosti
je výzkum, vývoj a inovace v oboru energetiky, zejména
jaderné. K tomu disponuje významnou výzkumnou
a experimentální infrastrukturou včetně výzkumných
reaktorů LVR-15 a LR-0 a technologických smyček.
Podstatné rozšíření výzkumné infrastruktury přinese
v letech 2012–2015 realizace velkého investičního
projektu SUSEN (Udržitelná energetika) v rámci
Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace
Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Ke dni 1. 1. 2014 měla společnost CVŘ celkem
246 zaměstnanců.
SPOLUPRÁCE:
Stěžejní činností společnosti v uplynulých letech byl
základní a aplikovaný výzkum a vývoj na výzkumných
reaktorech LR-0 a LVR-15. Mezi další významné aktivity
společnosti patří zapojení do mezinárodního projektu
výstavby výzkumného reaktoru „Jules Horowitz Reactor“.
V neposlední řadě je společnost zapojena do mnoha
projektů na národní i mezinárodní úrovni. Jedná se
zejména o projekty řešené v rámci 7. rámcového
programu EU, a to včetně koordinační role.

Od roku 2010 je CVŘ zástupcem ČR ve vrcholném
orgánu evropské aliance pro výzkum v energetice
EERA (European Energy Research Alliance), čímž se
přímo podílí na realizaci evropské strategické politiky
v energetice (SET-Plan). Společnost je také řádným
členem a spoluzakladatelem Technologické platformy
„Udržitelná energetika ČR“.
TRANSFER:
Radiofarmaka - v současnosti se orientujeme
především na evropský trh, ale chtěli bychom
expandovat do USA
Pro potřeby elektrotechnického průmyslu lze
v jaderném reaktoru připravit křemík s vysokým podílem
volných elektronů, a tudíž s nízkým měrným odporem,
tzv. NTD Si (Neutron Transmutation Doped Silicon).
Z NTD Si se vyrábí převážně vysokonapěťové a výkonové
součástky.
V rámci projektu SUSEN jsme otevřeni jednání se
všemi možnými zainteresovanými partnery.
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EDIP s.r.o.

Česká firma EDIP s.r.o. byla založena v roce 2003.
Její činností je obor dopravní inženýrství. Zabývá se
mimo jiné sčítáním dopravy (významně se podílela
na Celostátním sčítání dopravy 2010), posuzováním
křižovatek či bezpečností dopravy. Zpracovává
bezpečnostní audity, nejrůznější dopravně inženýrské
posudky či pasporty komunikací.
Vyvíjí a prodává software pro dopravní inženýry.
Zpracovává a prodává technické podmínky a normy pro
navrhování pozemních komunikací a jejich posuzování.
Vydává dvakrát ročně odborný recenzovaný časopis
Dopravní inženýrství.
Je řešitelem řady výzkumných projektů programu
výzkumu Technologické agentury ČR či Ministerstva
vnitra a jednoho evropského projektu.
V současné době má firma pobočky v Plzni
a v Mariánských Lázních.
SPOLUPRÁCE:
› Výzkum a vývoj v dopravním inženýrství
› Software a odborné publikace pro dopravní inženýry
- na základě výzkumů firma vyvíjí a zpracovává software
či Technické podmínky schvalované Ministerstvem
dopravy ČR.
› Sčítání dopravy – zjišťování intenzit dopravy dopravní průzkumy - výzkum nových metod sčítání
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› Dopravně inženýrská posouzení všech druhů
křižovatek
› Bezpečnost dopravy – posuzování připravovaných či
realizovaných dopravních staveb z hlediska bezpečnosti
silničního provozu – bezpečnostní audity komunikací
› Pasporty komunikací
TRANSFER:
Cílová skupina a současné hlavní trhy
› vlastníci a správci pozemních komunikací
(Ředitelství silnic a dálnic, Správy a údržby silnic, města
a obce,..)
› speciální stavební úřady
› dopravní inženýři a projektanti dopravních staveb
› pracovníci Policie ČR
› vysoké školy
› Jiné výzkumné a vývojové organizace a firmy (CDV,
HBH, Evernia)
Potenciální nové trhy
› Firma se snaží nabízet své služby i na území Evropské
unie. V současné době se podílí na Evropském projektu
OTN (OpenTransportNet) zabývajícím se vytvořením
a zpřístupněním sítě dat týkajících se dopravy v rámci
Evropy.

EDIP s.r.o.
Pařížská 1
301 00 Plzeň
Tel: +420 377 224 667
E-mail: edip@edip.cz
www.edip.cz

EXBIO PRAHA, a.s.

EXBIO Praha, a.s.
Nad Safinou II 341
252 42 Vestec u Prahy
Tel: +420 261 090 666
E-mail: als@exbio.cz
www.exbio.cz

EXBIO Praha, a.s. je biotechnologická společnost
zaměřená na vývoj, výrobu a prodej cytometrických
reagencií pro výzkum i diagnostiku.
Snažíme se uspokojit nejnáročnější požadavky
zákazníků v oblasti analytické cytometrie poskytováním
komplexní nabídky vysoce kvalitních produktů a služeb
za příznivé ceny.
V roce 1998 jsme se etablovali jako firma zaměřená
na výrobu monoklonálních protilátek a záhy jsme se
stali spolehlivým partnerem nejdůležitějších prodejců
protilátek po celém světě. Kromě dodávek OEM
prodáváme naše produkty též pod vlastní značkou
pomocí sítě místních distributorů. V tomto případě
se nejedná jen o protilátky, ale také o soupravy pro
diagnostiku i výzkum. V neposlední řadě se účastníme
vědeckých projektů a naše zkušenosti nám umožňují
poskytovat i kvalifikované zakázkové služby.
SPOLUPRÁCE
Dodávky monoklonálních protilátek jako OEM:
Pro výrobu monoklonálních protilátek máme k dispozici
soubor více než 600 hybridomových buněčných linií,
přičemž k většině z nich vlastníme práva volného
nakládání, což nám umožňuje prodávat je i formou OEM,
a to včetně bulkových množství.
Zakázkové služby: Jsme schopni poskytovat
zakázkové služby včetně těch, které jsou šité na míru
potřebám konkrétního průmyslového partnera.

Inovace: Naši zkušení výzkumníci pracují na neustálém
zlepšování produktů i technologií. Soustředíme se
především na cytometrické reagencie a soupravy,
a to zejména pro klinický trh (detekce HIV, protilátkové
panely pro identifikaci leukemií a lymfomů, analýza
senzitivity k alergenu apod.). Pokročilé technologie
přípravy fluorescenčních konjugátů protilátek nám
umožňují tyto konjugáty připravovat ve velmi vysoké
kvalitě a spolehlivou návazností šarží.
Vědecké projekty: Našich zkušeností a dovedností
nevyužívají jen průmysloví partneři, ale také akademická
sféra. Spolu s předními vědci se účastníme řešení
vědeckých projektů.
Cílové skupiny zákazníků: Laboratoře pro
diagnostiku in vitro, klinické studie, výzkumné skupiny,
biotechnologičtí průmysloví partneři.
Cílové teritorium: Celý svět. Kromě naší domovské
oblasti, kterou je Česká Republika a Slovensko, jsme
velice úspěšní zejména v Brazílii, Bělorusku, Itálii,
Španělsku, Íránu a Německu.
Potenciál: 1) získávání nových zákazníků rozšiřováním
portfolia v oblasti protilátkových a cytometrických
aplikací 2) vylepšit celosvětový prodej pomocí nových
distributorů zkušených v oboru.
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EXPLOSIA a.s.

Explosia a.s. je výrobní a obchodní společností
působící především v oblasti výroby výbušin a služeb
spojených s aplikací energetických materiálů pro civilní
i vojenské použití. Firma byla založena v roce 1920
a od svého vzniku prošla řadou forem a podnikatelských
seskupení - od samostatné akciové společnosti přes
závod v rámci větších firemních celků zpět k samostatně
hospodařící společnosti od 1.6.2002. Explosia a.s.
zaujímá významné postavení v oblasti trhavin a střelivin
na trhu ČR, ale je i významným exportérem, především
do zemí EU. Součástí Explosia a.s. je úsek Výzkumný ústav
průmyslové chemie ( VÚPCH).
SPOLUPRÁCE
VÚPCH se svou činností zaměřuje především na
výzkum a vývoj technologií výroby střelivin, trhavin
a spalitelných mas, dále na laboraci náplní a munice,
malosériovou výrobu střelivin a trhavin a na související
aplikační techniky
Nabízíme výzkum a expertní činnost v oblasti stabilitní
problematiky propelentů, detekce výbušnin, identifikace
střelivin z munice a střeliva, dále v oblasti likvidace
střelivin, pyrotechnických složí a dalších komponent
delaborovaných z velkorážové munice a raket, poskytují
také expertní služby pro armádní výzkumnou základnu
a specializované školicí služby
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TRANSFER:
› partneři výzkumu
› Výrobci střeliva a munice (dodávky jednoa dvousložkových bezdýmných prachů)
› Povrchové a podzemní dobývání nerostných surovin
(dodávky průmyslových trhavin a servis povrchových
trhacích prací)
› Ozbrojené složky - armáda (dodávky speciálních
náloží a hnacích náplní, výpomoc s výcvikem
pyrotechniků, služby analytických a balistických
laboratoří, výroba elementů dynamických pancířů pro
tanky, revize munice)
› policie (dodávky speciálních náloží, výpomoc
s výcvikem pyrotechniků, služby analytických
a balistických laboratoří)
› Hasiči a jednotky IZS (dodávky speciálních
demoličních náloží)
› Výrobci letadel, převážně ultralehkých (dodávky
komponent záchranných systémů)
› Ostatní (transfer technologií, služby analytických
a balistických laboratoří).

Explosia a.s.
Semtín 107
530 50 Pardubice
Tel: +420 466 825 700
E-mail: ladislav.velehradsky@
explosia.cz
www.explosia.cz

HAM - FINAL s.r.o.

HAM - FINAL s.r.o.
Vlárská 22
627 00 Brno
Tel: +420 548 127 314
E-mail:
ham-final@ham-final.cz
www.ham-final.cz

HAM-FINAL s.r.o. je německo-česká strojírenská firma
s dlouholetou tradicí. Zabývá se vývojem, výrobou
a prodejem moderních nástrojů pro vystružování,
vyvrtávání a obrábění velmi přesných děr. Firma
je součástí koncernu HAM, GmbH (HARTMETALL-WERKZEUGFABRICK ANDREAS MAIER, GMBG).
Cílevědomé vývojové práce v oboru obrábění
přesných děr byly oceněny udělením několika patentů
potvrzujících originální řešení nástrojů nové generace.
Vynikající úroveň těchto nástrojů a technická podpora
otevřela cestu k jejich uplatnění v podnicích ŠKODA
auto, VW, GM - OPEL, BOSCH, Aero, Letov, TRW, Embraco,
ROTAX, RIETER, ale i dalších firmách v Německu,
Rakousku, Itálii, Španělsku, Francii, Polsku, Švédsku, atd.
Náplň činnosti firmy HAM-FINAL s.r.o.
› výstružníky,
› výhrubníky,
› vyvrtávací nástroje,
› kombinované a tvarové nástroje,
› speciální nástroje na zakázku,
› nástrojové systémy pro CNC stroje,
› nástroje s řeznou částí z cermetu, PKD nebo CBN pro
třískové obrábění,
› prodej SK vrtáků a fréz,
› poradenství v oblasti technologie obrábění.

SPOLUPRÁCE:
HAM-FINAL se zabývá se vývojem, výrobou
a prodejem moderních nástrojů pro vystružování,
vyvrtávání a obrábění velmi přesných děr.
TRANSFER:
V současnosti se firma zabývá především vývojem
a výrobou nástrojů využívaných v automobilovém
průmyslu a při výrobě hydraulických komponentů.
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CHMELAŘSKÝ INSTITUT s.r.o.

Chmelařský výzkum má v českém chmelařství
mnohaletou tradici a významné postavení. Počátky
jeho činnosti spadají do roku 1925, kdy byla v Deštnici
založena zemědělská výzkumná stanice, která byla
specializována na chmelařskou problematiku. Bylo
to především šlechtění chmele, ale výzkum se rovněž
významně uplatnil v oblasti ochrany chmele. V oblasti
pěstitelských technologií se výzkum zasloužil o přestavbu
na širokosponné výsadby, o uplatnění progresívních
způsobů obdělávání chmelnic, o rozvoj mechanizace,
sklizňové techniky a posklizňového zpracování.
Mimořádná pozornost výzkumu je orientována na
kvalitativní parametry českého chmele a jeho využití
v pivovarnictví.
Chmelařský institut s. r. o. vznikl 1. října 1992 zápisem
do obchodního rejstříku a je pokračovatelem vědecko-výzkumných aktivit tehdejšího Výzkumného ústavu
chmelařského v Žatci.
VÝZKUMNÁ ČINNOST
Vědecko-výzkumná základna chmele v Žatci zahrnuje
oddělení:
› Šlechtění chmele
› Chemie chmele
› Biotechnologie
› Ochrana chmele
› Agrotechnika chmele
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OBCHODNÍ AKTIVITY
Chmelařský institut s. r. o. se kromě komplexního
výzkumu a vývoje, jež tvoří hlavní náplň činnosti podniku,
zabývá i obchodní činností. Mezi nejvýznamnější
obchodní aktivity patří:
› Výroba a prodej chmelové sadby
› Výroba a prodej chmele
› Výroba a prodej bio-chmele (chmele z přechodného
období)
› Výroba a prodej produktů z rostlinné výroby
(zejména obilovin)
SPOLUPRÁCE:
Spolupracujeme s řadou výzkumných a vědeckých
organizací v ČR a zahraničí a orientujeme se na řešení
všech aspektů chmele a jeho následného uplatnění.
TRANSFER:
Cílovou skupinou jsou koncoví uživatelé z oblasti
chmelařství a pivovarnictví a příbuzných oborů. Svoji
činnost a kapacity nabízíme celosvětově s důrazem na
největší odběratele českého chmele (Japonsko, Evropa,
Rusko, Vietnam).

Chmelařský institut s.r.o.
Kadaňská 2525
438 46 Žatec
Tel: +420 7415 732 111
E-mail: koren@chizatec.cz
www.chizatec.cz

INESAN, s.r.o.

INESAN, s.r.o.
Heřmanova 22
170 00 Praha 7
Tel: +420 220 190 597
E-mail: info@inesan.eu
www.inesan.eu

Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) je první
soukromý výzkumný institut v oboru společenských věd
v České republice.
Hlavními činnostmi, kterými se INESAN zabývá, jsou
evaluace a sociální analýzy. Evaluace jsou aktivitou
prováděnou s cílem racionálně a objektivně stanovit míru
hodnoty. Mají formu kontrolovaného šetření věcného
základu (Merit) a přínosu (Worth) předmětu evaluace.
Evaluace mohou zlepšit kvalitu výrobků, zvýšit účinnost
programů či projektů, mohou optimalizovat proces jejich
realizace a mohou přinést užitečnou zpětnou vazbu.
Sociální analýzy jsou zacíleny na vybrané problémy
v rámci prioritních tematických oblastí a obvykle zahrnují
soubor provázaných výzkumných aktivit (tím se odlišují
od běžných výzkumů). INESAN se zaměřuje na zkoumání
interakce vybraných problémů s jejich společenskými
kontexty, na detailní popis a racionální vyhodnocení.
INESAN rozvíjí výzkumné aktivity také v oblasti
podnikatelského sektoru, kde nabízí špičkové odborné
zázemí při provádění výzkumných činností odpovídající
nejnovějším přístupům v kombinaci s chápáním
podnikatelských potřeb.
SPOLUPRÁCE:
Pracovníci INESANu jsou výzkumní pracovníci
s dlouhodobými zkušenostmi v oblasti metodologie
společenskovědního výzkumu a s širokými znalostmi
v oboru evaluací a evaluačních šetření. INESAN tak může

nabídnout své znalosti v těchto oblastech:
› spotřebitelské testy senzorických vlastností výrobků
› testy obalů (package testy)
› výzkumy před zavedením výrobku na trh
› hodnocení vhodného uspořádání webových stránek
› testy prováděné oční kamerou
› analýza potřeb
› pre-testy komunikačních nástrojů (testy grafické
podoby inzerátů, letáků, POS materiálů apod.)
› hodnocení efektivity informačních a komunikačních
kampaní
› hodnocení účinnosti/efektivity kurzů, školení,
konferencí
› satisfakční studie (výzkumy spokojenosti zákazníků/
zaměstnanců)
› studie proveditelnosti (feasibility studies)
› hodnocení projektů
TRANSFER:
Jako výzkumná organizace jsme otevřeni jak
spolupráci s aplikační sférou, tak také kooperaci
s ostatními výzkumnými organizacemi a akademickými
pracovišti. Spolupráce může mít charakter realizace
smluvního výzkumu (na zakázku), či partnerství v rámci
programů aplikovaného výzkumu a experimentálního
vývoje.
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INOTEX spol. s r.o.

INOTEX spol. s r.o. jako malá inovační firma navazuje
na 65letou tradici aplikovaného výzkumu a servisu
v oblasti zušlechťování textilií a vývoje (multi)funkčních
textilií s využitím nových technologických postupů,
současně respektujících zásady čistší produkce. Účastí
v národních a mezinárodních multidisciplinárních
výzkumných týmech rozšiřuje možnosti využití nových
nastupujících technologií vč. nano- a biotechnologií
a orientace na obnovitelné přírodní zdroje. Zapojením do
expertních skupin Evropské technologické platformy pro
textil se INOTEX snaží integrovat její cíle do inovačních
programů uživatelských firem. Urychlení přenosu
výsledků do realizace pomáhají vlastní specializované
maloobjemové výrobní kapacity (chemické speciality
– TPP, zušlechťování, prototypová strojní dílna),
akreditované zkušebnictví a ekoporadenství. Spolehlivá
řešení uživatelům přináší nabídka barviv a koloristického
servisu a spolupráce s vybranými zahraničními výrobci
TPP.
SPOLUPRÁCE:
Výzkum a vývoj je zaměřen na nové technologie
mokrých procesů zušlechťování textilií, vývoj speciálních
chemických, nově i biotechnologických přípravků.
V oblasti barvení je vedle výzkumu a vývoje nových
způsobů barvení (kationizace) zajišťován komplexní
koloristický servis a příprava optimalizovaných receptur
pro dodávky barviv předních světových výrobců. Služby
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akreditované zkušebny orientované zejména na testaci
užitných parametrů funkčních textilií, stálosti vybarvení
a analyticko-zkušební podporu vývoje procesů čistší
produkce.
Předmětem průmyslového výzkumu je ověřování
možností využití nastupujících principů modifikace
a funkcionalizace textilních substrátů jako plazmakorona, LED-UV síťování (náhrada termoreaktivních
systémů), digitální jet nánosy, zátěry a laminace
Nabídka kolaborativního výzkumu a služeb
podporována zázemím technologických laboratoří
vybavených prakticky všemi typy konvenčních zařízení
pro modelové mokré zušlechťovací a barvicí postupy
kompletního sortimentu textilií jak co do materiálového
složení, tak formy a typů konstrukce.
Smluvní formou lze využívat i výše uvedené
maloobjemové produkční kapacity, jak pro start-up
technologických a výrobkových inovací na materiálech
zákazníků, tak i pro trvalou realizaci maloobjemových
výrobních zakázek a marketingovou podporu inovací.
TRANSFER:
Podpora
uplatnění
nových
zušlechťovacích
technologií vč. biotechnologií pro efektivní, šetrnou
produkci inovovaných textilních výrobků pro módní,
ochranné a technické textilie.

INOTEX spol. s r.o.
Štefánikova 1208
54401 Dvůr Králové n. L.
Tel: +420 499 320140
E-mail: info@inotex.cz
www.inotex.cz

KATCHEM spol. s r.o.

Katchem spol. s r.o.
Elišky Krásnohorské 6
110 00 Praha 1
Tel: +420 220 940 137
E-mail: info@katchem.cz
www.katchem.cz

Společnost KATCHEM spol. s r.o. se zabývá laboratorní
a poloprovozní zakázkovou výrobou speciálních
sloučenin. Zabývá se především boranovou chemií,
a to zejména výzkumem a vývojem přípravků pro
léčbu rakoviny pomocí neutronové záchytové terapie
a přípravou izotopově značených borohydridů.
Převáděním laboratorních syntéz do poloprovozních
měřítek tak zvyšuje možnosti širokého uplatnění
vyvinutých produktů. Firma rovněž vyvíjí a vyrábí
iniciátory a katalytické systémy pro aniontovou
polymeraci a kopolymeraci laktamů. Veškerá výroba
a vývoj probíhají v nově opravených moderních
prostorách v Kralupech nad Vltavou.
Mezi významné zákazníky společnosti patří řada
zahraničních výzkumných ústavů a univerzit, které
nově vyvinuté produkty využívají jako výchozí látky pro
výzkumné experimenty a následný vývoj nový materiálů.
Společnost je řešitelem několika projektů v rámci OPPI
financovaných z prostředků EU.
SPOLUPRÁCE:
Výrobní program
› Laboratorní příprava speciálních boranových
sloučenin
› Převádění laboratorních syntéz do poloprovozních
měřítek a tím zvyšování možností širokého uplatnění
produktů v průmyslu i ve výzkumu

› Vývoj nových katalyzátorů, výzkum a vývoj nových
typů plastických materiálů na bázi polyamidu (PA-6)
Nabídka sloučenin z výrobního portfolia:
› Boranové klastry a karborany a jejich deriváty
› Borazin a jeho deriváty
› Izotopově obohacené boranové komplexy
› COSANy - Kobaltoboranové anionty pro extrakci
137Cs a 90Sr z vyhořelého jaderného paliva
› Přípravky pro neutronovou záchytovou léčbu
rakoviny (BNCT)
› Borohydridy a borodeuteridy (též izotopově
obohacené)
› Bis(2-metoxyetoxy)aluminiumhydrid
sodný
(SYNHYDRID) - distribuce pro ČR a sousední státy
› Polyamid a jeho výroba
Dále nabízí výzkum nových sloučenin na zakázku
a to buď formou výzkumu na zakázku, nebo společného
výzkumného projektu, kde společnost může figurovat
buď jako dodavatel surovin, nebo výzkumný partner při
výzkumu výrobních cest nových potenciálních materiálů.
TRANSFER:
› Prodej licencí na výsledky vlastního výzkumu
› Zakázkový (smluvní) výzkum a vývoj
› Partnerský výzkum a vývoj
› Poskytování poradenských, znaleckých služeb.
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MEMBRAIN s.r.o.

MemBrain
s.r.o.
je
výzkumná,
inženýrsko-technologická společnost působící v oblasti
membránových separačních procesů, která svou činnost
zaměřuje na přenos výsledků výzkumu do komerční
praxe. Byla založena v roce 2008 oddělením útvaru
výzkumu a vývoje z mateřské společnosti MEGA a.s.
Reference společnosti tak mají na poli výzkumu více než
desetiletou historii. Od roku 2012 řeší společnost své R&D
aktivity v rámci nově vybudovaného Membránového
inovačního centra.
Společnost
má
56
zaměstnanců,
zejména
s vysokoškolským, popřípadě středoškolským vzděláním
a tvoří tak jeden z nejpočetnějších a nejkompaktnějších
tuzemských výzkumných týmů řešitelů v oboru
membránových procesů a technologií s velkou
perspektivou a potenciálem dalšího rozvoje.
Hlavním oborem činnosti jsou membránové separační
procesy – separace kapalin a plynů:
› Elektrodialýza
› Elektrodeionizace
› Reverzní osmóza
› Nanofiltrace
› Ultrafiltrace
› Mikrofiltrace
› Membránová separace plynů
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SPOLUPRÁCE:
Výzkumné aktivity zaměřujeme na průmyslový
výzkum v oblasti úpravy kapalných médií a plynů
s cílem získat nové výrobky (membrány, moduly, zařízení)
a technologie.
Dále
nabízíme
inženýrské
služby
spojené
s navrhováním technologií, s ověřením uplatnitelnosti
membránových procesů v různých aplikacích formou
laboratorních a pilotních testů. Nabídku rozšiřuje prodej
laboratorních a pilotních jednotek a malokapacitních
membránových technologií. Dále nabízíme služby
specializované laboratoře, plně vybavené technikou
pro stanovení jak vlastností membrán, tak studium
jednotlivých membránových procesů.
Membránové procesy jsou hojně využívanými
v řadě průmyslových odvětví jako např. ve farmacii,
elektrotechnice, potravinářství, dále pak při úpravách
průmyslových odpadních vod a v neposlední řadě při
úpravě vody demineralizované nebo ultra čisté.
TRANSFER:
Své činnosti nabízíme celosvětově, prioritními trhy
jsou země EU, Rusko + státy SNS, kde převládají dodávky
technologií elektrodialýzy. V současné době se však
snažíme zaměřit na všechny membránové procesy,
zkombinovat jejich výhody a nabídnout tak zákazníkovi
nejlepší řešení.

MemBrain s.r.o.
Pod Vinicí 87
471 27 Stráž pod Ralskem
Tel: +420 724 942 899
E-mail:
info.membrain@membrain.cz
www.membrain.cz

MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM
s.r.o.
MATERIÁLOVÝ A
METALURGICKÝ
VÝZKUM s.r.o.
Pohraniční 963/31
Vítkovice
703 00 Ostrava
Tel: +420 595 956 029
E-mail:
jaroslav.pindor@
mmvyzkum.cz
karel.matocha@mmvyzkum.cz
www.mmvyzkum.cz

MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. (dále
jen MMV) je VÝZKUMNOU ORGANIZACÍ, která splňuje
podmínky stanovené platnou českou legislativou
a Rámcem Společenství pro státní podporu výzkumu,
vývoje a inovací (2006/C 323/01).
MMV je vlastněna TŘINECKÝMI ŽELEZÁRNAMI, a.s.
(90%) a VŠB-TU Ostrava (10 %). Toto vlastnické spojení
je v ČR ojedinělé a je tak v praxi realizována cesta od
základního výzkumu přes aplikovaný výzkum a vývoj
k aplikaci v průmyslu.
Základním posláním a strategickým záměrem
společnosti je zabezpečování výzkumu, vývoje,
technických a technologických inovací a poskytování
služeb v oblasti metalurgie a materiálového inženýrství
s cílem přispět ke zvyšování konkurenceschopnosti
českého průmyslu.
MMV je vedle VŠB – TU Ostrava jediným pracovištěm
v Moravskoslezském kraji, provádějícím experimentální
a komplexní materiálový výzkum v oblasti metalurgie
a materiálového inženýrství. Experimentální a výrobní
kapacity společnosti jsou soustředěny ve zkušební
laboratoři č 1300, akreditovaná Českou inspekcí pro
akreditaci, o.p.s., neakreditovaných laboratořích a na
poloprovozní hale.
SPOLUPRÁCE:
› výzkum výroby a tváření ocelí,
› výzkum procesů sekundární metalurgie ocelí,

› výzkum pokrokových tvářecích technologií
a řízených procesů tváření
› numerické modelování ocelářských pochodů –
tekutá fáze,
› numerické a matematické modelování tvářecích,
kovárenských a tažírenských procesů,
› hodnocení
konvenčních
a
nekonvenčních
materiálových vlastností, chemické analýzy a měření
emisí ve zkušební laboratoři č. 1300, akreditované
Českou inspekcí pro akreditaci, o.p.s.,
› ověřování creepových charakteristik materiálů,
› strukturní a fázové analýzy kovových materiálů,
› analýzu příčin porušování kovových materiálů,
› výrobu ingotové oceli,
› výrobu odlitků z šedé, legované a speciální litiny.
TRANSFER:
Vědecko-výzkumná činnost je orientována především
na průmyslové podniky Moravskoslezského kraje
a další externí zákazníky z celé ČR. Velmi významná je
současná spolupráce s VŠB-TU Ostrava v rámci projektu
„Regionální materiálově technologické výzkumné
centrum - program udržitelnosti.
Byly navázány bilaterální spolupráce při řešení
projektů s výzkumnými centry v Belgii, Německu, Itálii,
Rakousku, Číně, Francii a Holandsku.
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MSV SYSTEMS CZ s.r.o.

MSV SYSTEMS CZ s.r.o. je výzkumná, inženýrskotechnologická a výrobní společnost působící v oblasti
průmyslové automatizace, tváření a modifikace
materiálů procesů. Hlavní činností je aplikace výsledků
výzkumu a vývoje nových technologií do komerční praxe.
Společnost byla založena v roce 1995 a v současnosti je
etablována ne evropském i světovém trhu. V roce 2008
společnost založila vlastní technologické centrum, ve
kterém výrazně posílila své R&D aktivity. MSV SYSTEMS
CZ je ryze česká firma, kde pracuje 53 zaměstnanců
s výrazným s podílem vysokoškolsky vzdělaných
vývojářů a výzkumníků.
SPOLUPRÁCE:
Stěžejní část aktivit cílíme na průmyslový výzkum
v oblasti tváření trubek z plastů a kovů pro automobilový
průmysl a dále na plasmové technologie modifikaci
povrchů různých materiálů za účelem zvýšení smáčivosti
a adheze.
Primárně nabízíme inženýrské služby spojené
s navrhováním technologií průmyslové automatizace
v různých odvětvích průmyslu a jejich následnou výrobu
a zprovoznění. Dále nabízíme služby specializované
laboratoře vybavené plasmovými reaktory pro
kontinuální úpravu atmosférickým DBD výbojem.
› Zakázkový výzkum a vývoj
› Inženýrské služby
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› Návrh koncepce a vývoj technologie tvářecích
a ohýbacích strojů
› Vývoj pracovišť průmyslovou automatizací
› laboratorní zkoušky a validace procesu
› zajištění a ověření prototypu technologie
› modelové výpočty
› technicko-ekonomické studie procesu
› Služby plasmové laboratoře:
› Ověření technologie DBD výboje pro zadanou
aplikaci
› Prototypové plasmování a testy účinnosti
modifikace
› Validace procesů plasmových úprav
› Zajištění podkladů pro výroby plasmovací linky
na zakázku
› Dodávky technologií
› Výroba technologie „na klíč“ – tváření materiálů,
modifikace materiálů, průmyslová automatizace
inteligentní dopravníkové systémy
› Školení a trénink obsluhy
TRANSFER:
Působíme celosvětově, reference máme v zemích EU,
v Rusku, Indii, Číně a Japonsku v oblasti tváření trubek
pro automobilový průmysl a průmyslové automatizace,
včetně potravinářského průmyslu.

MSV SYSTEMS CZ s.r.o.
Obchodní 606
460 11 Liberec 11
Tel: +420 606 603 499
E-mail:
dtichy@msv-systems.cz
www.msv-systems.cz

OKSYSTEM s.r.o.

OKsystem s.r.o.
Na Pankráci 125
140 21 Praha 4
Tel: : +420 236 072 111
E-mail: info@oksystem.cz
www.oksystem.cz

OKsystem je softwarová společnost, která působí
na trhu informačních technologií již od roku 1990.
Společnost má více než 200 vysoce kvalifikovaných
zaměstnanců, sídlo v České republice a mezinárodní
působnost. Naše řešení v oblastech software pro řízení
lidských zdrojů, bezpečnosti a mobilních aplikací
dodáváme jak do soukromého sektoru, tak do institucí
veřejné správy. Jsme tvůrci rozsáhlých informačních
systémů státu v sociální oblasti a oblasti zaměstnanosti,
se kterými mají státní zaměstnanci vynikající zkušenosti.
Vyvíjíme inovativní kryptografická řešení pro zvýšení
bezpečnosti dat v mobilních zařízeních. Podílíme se na
národních i evropských projektech výzkumu a vývoje
v oblasti aplikované kryptografie.
SPOLUPRÁCE:
Výzkumné a vývojové aktivity zaměřujeme do
oblasti aplikované kryptografie realizované pomocí
software na různých platformách – od software
uloženého v čipových kartách, mobilních zařízeních
až po serverové technologie. Realizujeme komplexní,
výpočetně optimalizované kryptografické protokoly
v oblasti identifikace, atributové autentizace s ochranou
soukromí, vícefaktorové autentizace, a elektronického
podpisu.
Nabídka společnosti OKsystem
Nabízíme kompletní, nebo kolaborativní služby
v oblasti výzkumu, návrhu a vývoje softwarových řešení

v následujících oblastech:
› Vývoj software pro ověření výsledků teoretického
výzkumu a testování
› Vývoj software pro komerční využití
› Mobilní aplikace zaměřené na ochranu soukromí
› Aplikovaná kryptografie
› Identifikace, autentizace a elektronický podpis
› Software uložený na čipových kartách
› Systémy pro správu a personalizaci čipových karet
› Middleware pro čipové karty
TRANSFER:
OKsystem nabízí své služby celosvětově, prioritní trhy
jsou ČR, USA a EU. Cílová skupina je velmi široká, tvoří
jí koncoví uživatelé z komerční i veřejné sféry, systémoví
integrátoři, akademická pracoviště a pracoviště
základního i aplikovaného výzkumu.

24

OSEVA VÝVOJ A VÝZKUM s.r.o.

OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. je výzkumná
organizace, která se zabývá aplikovaným zemědělským
výzkumem, šlechtěním trav, olejnin, lupiny a pohanky
a poradenstvím. Společnost vznikla v roce 2002, jako
dceřiná společnost obchodní společnosti OSEVA PRO
s.r.o., se sídlem v Praze. Výzkumná činnost je provozována
na dvou pracovištích: Výzkumná stanice travinářská
v Zubří se zabývá především výzkumem v oblasti trav,
pícnin a životního prostředí. Výzkumný ústav olejnin
v Opavě se zaměřuje na výzkum olejnin, především
řepky, hořčice a máku. Obě pracoviště mají více než 90ti
letou tradici ve výzkumu.
Na pracovišti pracuje 22 pracovníků, především
s vysokoškolským a středoškolským vzděláním, včetně
4 vědeckých pracovníků.
SPOLUPRÁCE:
Výzkum na pracovišti v Zubří je zaměřen na studium
a hodnocením genetických zdrojů trav, vývoj nových
postupů pro produkci travních semen, je zde řešena
problematika chorob a škůdců trav a trávníků, včetně
chemických i nechemických metod ochrany. Jsou zde
rovněž zkoumány možnosti energetického využití
trav. Na pracovišti byla vyšlechtěna celá řada pícních
i trávníkových odrůd trav, pohanky a lupiny.
Potenciálním zájemcům nabízíme služby v oblasti:
› polního pokusnictví
› testování pesticidů v polních plodinách (účinnost,
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selektivita)
› testování šlechtitelských materiálů - pícninářská
a semenářská produkce
› kolaborativního výzkumu v oblasti pícninářství
› energetického využití trav a pícnin
Výzkumný ústav olejnin v Opavě se zaměřuje
na výzkum a studium genetických zdrojů olejnin,
agrotechniku řepky a máku, diagnostiku chorob
a škůdců olejnin a metod ochrany.
Potenciálním zájemcům nabízíme služby v oblasti:
› polního pokusnictví
› testování pesticidů v polních plodinách (účinnost,
selektivita)
› testování šlechtitelských materiálů olejnin
› kolaborativního výzkumu v oblasti olejnin
Dále nabízíme možnosti laboratoře (NIRS, HPLC,
› analýzy obsahu mastných kyselin, glukosinolátů ,
TRANSFER:
Cílová skupina
› Podniky zemědělské prvovýroby
› Sdružení pěstitelů
› Státní správa
› Partner
kolaborativního
výzkumu
(včetně
akademických pracovišť a univerzit)
› Zákazník smluvního výzkumu
› Akademická pracoviště a vysoké školy.

OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.
Hamerská 698,
56 54 Zubří
Tel: +420 571 658 195
E-mail: zubri@oseva-vav.cz
www.oseva-vav.cz

CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU
spol. s r.o.
CENTRUM HYDRAULICKÉHO
VÝZKUMU spol. s r.o.
ul. Jana Sigmunda č. 190
783 49 Lutín
Tel: +420 585 652 402
E-mail: chv@sigma.cz
www.sigma.cz

Společnost je založena jako výzkumná organizace,
jejímž hlavním účelem je provádět základní výzkum,
aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti přírodních
a technických věd, zejména v oblasti hydrauliky
a čerpací techniky, a šířit výsledky výzkumu a vývoje
prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu
technologií.
SPOLUPRÁCE:
› numerické
modelování
proudění
HDI
–
hydrodynamické systémy, interní proudění
› numerické modelování proudění HDE –
hydrodynamické externí systémy
› proudění hydrosměsí
› HS 3F hydrosměsi fyzikální povahy dvoufázové
a třírázové
› HS 3B hydrosměsi biochemické povahy
› pevnostní a dynamické problémy strojů a rotorových
soustav
› experimentální výzkum hydraulických strojů –
laboratorní testy, hydraulická zkušebna
› experimentální výzkum technologií
› hydraulické sítě
› biotechnologie (obecně „čistá voda“)
› filtrace
› školicí středisko
› základní kurzy hydrodynamiky
› speciální kurzy (vybrané statě, cílené dovednosti)
› poradenství (předmětně v rozsahu HS 1-6)

TRANSFER:
› VUT, ČVUT, UPOL
› Skupina SIGMA (SIGMA GROUP a.s., SIGMA PUMPY
HRANICE, s.r.o….)
› ARMATURY Group a.s.
› MSA a.s.
› ELZACO spol. s r.o.
› MemBrain, a.s.
› ΔΡΑΚΟΣ - ΠΟΛΕΜΗΣ Α.Ε (DRAKOS - POLEMIS S.A.)
› GOST TECHNOTECH
› MEI Moskva.
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SVÚM a.s.

SVÚM a.s. je privátní výzkumně-vývojová společnost
a zkušební centrum pro zkoušky materiálových vlastností
v akreditovaných laboratořích a se speciální výrobou. Je
zaměřena na kovy, plasty a kompozity. Byla založena
v roce 1949, privatizována do akciové společnosti v roce
1994. Má 60 zaměstnanců převážně s vysokoškolským
vzděláním příp. se středoškolským vzděláním. Laboratoře
pro zkoušky inženýrských vlastností jsou akreditovány
dle normy ČSN EN ISI /IEC 17025, vybrané laboratoře mají
certifikát od GE Transportation – Aviation (USA).
SPOLUPRÁCE:
› Základní a aplikovaný výzkum v oblasti kovů, plastů
a polymerů
› Zkoušky vlastností v akreditovaných laboratořích
› Specializovaná výroba
› Oddělení svařování
› Školící a ediční služby
› Základní a aplikovaný výzkum v oblasti kovů, plastů
a polymerů
› Analýzy mechanismů porušování, kvantifikace
defektů na životnost komponent a investičních
celků
› Příčiny poruch a hodnocení životnosti, výpočty
životnosti
› Supervize investičních celků
› Zkoušky vlastností v akreditovaných laboratořích
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› Mechanické zkoušky materiálů
› Metalografické
› Creepová laboratoř
› Korozní laboratoř
› Tribologická laborastoř
› Specializovaná výroba
› Povrchové úpravy pro zajištění odolnosti proti
korozi a snížení tření, povlakování PTFE, XYLAN,
DELTA MKS strojních dílů, pružin, spojovacích dílů
› Ložisková samomazná kluzná fólie Metaloplast
› Výrobky z teflonu, PTFE, plněných a neplněných
fluoropolymerů, těsnící kroužky, pouzdra
› Vysokovýkonné permanentní magnety
› Oddělení svařování
› Zkušební organizace CWS-ANB pro zkoušky
svařečů, pájení
› Zpracování technologických postupů WPS, WPAR,
WPQR apod.
› Inspekce svařovaných konstrukcí - akreditace dle
ČSN EN ISO/IEC 17020
› Školící a ediční služby
TRANSFER:
Nabídka spolupráce při řešení problémů spojených
s životností investičních celků, produktovodů
a energetických zařízeních (plynovody, spalovací kotle
na spalování biomasy a komunálního odpadu). Analýzy
porušení komponent a nástrojů a další.

SVÚM a.s.
Tovární 2053
250 88 Čelákovice
Tel: +420 602 378 200
E-mail: krejcik@svum.cz
www.svum.cz

SVÚOM s.r.o.

SVÚOM s.r.o.
U Měšťanského
pivovaru 934/4
170 00 Praha 7
Tel: +420 220 809 981
E-mail: info@svuom.cz
www.svuom.cz

SVÚOM s.r.o. je výzkumnou organizací podle
z. 130/2002 Sb. provádějící výzkumnou, vývojovou,
zkušební, inspekční, poradenskou a znaleckou činnost
v oboru koroze a protikorozní ochrany. Součástí SVÚOM
s.r.o. je od r. 1999 zkušební laboratoř č. 1096, která je
akreditovaná Národním akreditačním orgánem ČR (ČIA)
podle ČSN EN ISO/IEC 17 025. SVÚOM provádí odborné
činnosti v oblasti posuzování rizika korozního napadení,
posouzení příčin korozního poškození, posouzení kvality
protikorozních ochran, tj. např, analýzy konstrukčněmateriálového řešení výrobků, zařízení, konstrukcí,
apod. z pohledu celého rozsahu korozní problematiky;
analýzy příčin degradace kovových materiálů
a povlaků povrchových úprav a návrhy vhodných
materiálů s ohledem na předpokládané provozní
podmínky a požadovanou dobu životnosti; laboratorní
a poloprovozní klimatické a korozní zkoušky pro ověření
vhodných materiálů a povrchových úprav; návrhy
a ověření opravných opatření na základě inspekce kvality
materiálů a povrchových úprav, zařízení; posouzení
korozní agresivity prostředí, expozice vyvíjených
materiálů nebo povrchových úprav na atmosférických
stanicích v ČR.
SPOLUPRÁCE:
› Provádění klimatických a korozních zkoušek
› Provádění hodnocení, kontroly a inspekce výrobků,
zařízení, kosntrukcí, apod. z hlediska korozního

poškození nebo účinnosti protikorozní ochrany
› Konzultační činnost při řešení technologických,
jakostních a inovačních problémů v oblasti korozní
odolnosti materiálů a povrchových úprav.
› Komplexní řešení VaV úkolů podle požadavků
partnerů formou smluvního (zakázkového) výzkumu
v oblasti korozního chování materiálů a povrchových
úprav, včetně návrhu optimálního technického řešení
a optimalizace technologie procesů povrchových úprav.
› Zpracování odborných posudků v případě korozních
selhání materiálů a povrchových úprav včetně návrhu
opravných opatření a jejich ověření.
› Příprava a realizace vzdělávacích kurzů zvyšování
kvalifikace v rámci Celoživotního vzdělávání.
TRANSFER:
Služby a spolupráce při řešení korozních problémů,
hodnocení účinnosti protikorozních opatření, dozor při
zhotovování nátěrů na stavbách, technická podpora
při výběrových řízeních týkajících se protikorozních
ochran, ověřování nových materiálů nebo povrchových
úprav z hlediska protikorozní ochrany mohou využít
všechny organizace v oblasti strojírenství, stavebnictví,
eletroniky a elektrotechniky, dopravy, rozvodných sítí
atd., tj. všechny organizace využívající kovové nebo
i jiné materiály, které mají zajistit dlouhodobé spolehlivé
fungování výrobků, konstrukcí.
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SYNPO, akciová společnost

SYNPO, akciová společnost založená v roce 1952 jako
Výzkumný ústav syntetických pryskyřic a laků, byla vždy
čelním představitelem aplikovaného výzkumu a vývoje
v oblasti polymerů. Od roku 1992 je SYNPO zisková
akciová společnost, která se zabývá:
› smluvním výzkumem a vývojem a formulacemi
v oblasti syntetických polymerů, nátěrových hmot,
kompozitů a lepidel
› výrobou nátěrových hmot (AKRYLMETAL, VEROMIX,
ZIRAFINOL)
› zakázkovou výrobou specialit v oblasti polymerní
chemie
› vývojem procesů na poloprovozním a výrobním
zařízení
› analýzou polymerních materiálů a zkušebnictvím
v akreditovaných laboratořích
Na pracovištích výzkumných oddělení jsou
mnohaleté zkušenosti v syntéze a používání akrylátů
(jak rozpouštědlových, tak vodou ředitelných), epoxidů,
uretanů, polyesterů, alkydů a řady hybridních produktů,
spojujících v sobě různé vlastnosti těchto polymerů.
SYNPO je již 20 let zavedeným výrobcem dvousložkových,
především polyuretanových nátěrových hmot pro
průmyslové aplikace. Jsou prodávány pod ochrannými
značkami AKRYLMETAL, VEROMIX, ZERAFINOL.
Od roku 2000 je u společnosti zaveden certifikovaný
systém managementu jakosti dle ISO 9001.
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SPOLUPRÁCE:
› Vědecké a mezinárodní kooperace
› Analytika a zkušebnictví
› Výzkum a vývoj
› Syntéza polymerů
› Aplikace pojiv
› Nanostrukturované polymery a polymery na bázi
obnovitelných surovin
› Ověřovací a malotonážní provoz
› Formulační a technologický vývoj:
› Chemickoinženýrské výpočty a měření v oblasti
polymerních materiálů
› Koloristická měření a formulace barevných
odstínů
› Analytické laboratoře a hodnocení
› Analýza polymerních materiálů
› Hodnocení a zkoušení
› Kalibrační laboratoř viskozimetrie
TRANSFER:
V průběhu 40 let těsné spolupráce SYNPO s českým
průmyslem a během posledních 20 let spolupráce
s firmami v Evropské unii, USA a Japonsku získalo SYNPO
zkušenosti při zavádění řady nových produktů, které byly
úspěšně komercializovány. Některé z nejvýznamnějších
nových skupin výrobků (epoxidy, polyestery a akrylátové
disperze), které byly zavedeny do výroby českého
chemického průmyslu, pocházejí ze SYNPO.

SYNPO, akciová společnost
S. K. Neumanna 1316
532 07 Pardubice
Tel: +420 466 067 202
E-mail: martin.navratil@
synpo.cz
www.synpo.cz

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Průmyslová 1000
Staré město
739 61 Třinec
Tel: +420 558 531 111
E-mail: podatelna@trz.cz
www.trz.cz

Společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. je
pokračovatelem dlouhodobé tradice hutní výroby
v Těšínském Slezsku. Třinecká huť byla založena Těšínskou
komorou arcivévody Karla Habsburského v roce 1839.
Dnes je největší českou hutí s domácím kapitálem a také
nejvýznamnější dceřinou společností MORAVIA STEEL
a. s. Společně tvoří jedno z předních průmyslových
uskupení v České republice.
TŽ, a. s. ročně vyrábí v uzavřeném hutním cyklu
zhruba 2,5 milionu tun oceli. To představuje téměř
polovinu současné celkové produkce oceli v České
republice. Hlavní výrobkové portfolio tvoří především
dlouhé válcované výrobky – válcovaný drát, tvarová ocel,
speciální tyčová ocel, tažená ocel, kolejnice, široká ocel,
bezešvé trubky a hutní polotovary. Dalšími výrobky jsou
koks a doprovodné produkty vznikající při jeho výrobě,
dále umělé hutné kamenivo a granulovaná struska.
SPOLUPRÁCE:
Jednou z hlavních technologických činností
je neustálá kontrola kvality výroby v součinnosti
s požadavky zákazníků, což se děje prostřednictvím
13 nosných výrobních programů, kterými jsou:
Oceli pro Sochorovou válcovnu TŽ v Kladně, Tyčové
oceli z kontijemné a střední trati pro automobilový

průmysl, Nakládání s odpady a vedlejšími produkty,
Pružinové oceli, Tažená ocel, Šroubárenské oceli, AK
a nástrojové oceli, Řetězové oceli, Dráty z kontidrátové
trati, Ložiskové oceli, Předlitky pro přímé dodávky a oceli
pro nápravy, Výroba trubek a Kolejnice.
Výzkum a vývoj (VaV) je prováděn vlastními
kapacitami za aktivní spolupráce vysokých škol,
výzkumných organizací a specializovaných firem. VaV
je řešen formou výzkumných projektů, zaměřených
především na vývoj a aplikaci nových technologických
postupů v návaznosti na strategické investiční záměry,
inovace a zvyšování jakostních parametrů vybraných
ocelí, a to jak projektů se státní dotací, tak s dotací z EU,
nebo vnitropodnikových projektů.
TRANSFER:
Více než polovina roční produkce kvalitních ocelových
výrobků, označených firemní značkou tří kladívek
v kruhu, směřuje k zákazníkům z více než 60 zemí celého
světa.
Cílová skupina
› Koncoví uživatelé z průmyslových oborů
a vývojová inženýrská pracoviště
› Akademická pracoviště a vysoké školy.
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ÚJV ŘEŽ, a. s.

ÚJV Řež, a. s., poskytuje množství služeb – především
aplikovaný výzkum a inženýrskou činnost. Působení
společnosti představuje zejména převedení výzkumných
a vývojových projektů do praxe. Je vyhledávaným
dodavatelem v oborech jako např. bezpečnostní
analýzy, modelování, termohydraulické výpočty, analýzy
vážných havárií nebo podklady pro technické změny
projektů jaderných elektráren, projektování v klasické
i jaderné energetice včetně tvorby dokumentace v rámci
povolovacích procesů, projektů LTO a zvyšování výkonu
jaderných elektráren, likvidace radioaktivních odpadů
a dalších. ÚJV Řež, a. s., vyrábí také radiofarmaka.
ÚJV Řež zaměstnává téměř 800 zaměstnanců
(vědecké autority, technologické specialisty i zkušené
pracovníky výroby). Pracoviště a laboratoře ÚJV Řež, a. s.,
mají certifikaci na národní i mezinárodní úrovni. Jediná
v ČR nabízí certifikovanou likvidaci tzv. institucionálního
odpadu z nemocnic a průmyslu. Podílí se na desítkách
zahraničních projektů v zemích EU, Americe, Asii
a východní Evropě.
SPOLUPRÁCE:
Poskytujeme komplexní služby v oblasti aplikovaného
výzkumu, vývoje a inovací, zejména v oblasti využití
jaderné energie a zdrojů ionizujícího záření.
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Výzkumné a vývojové aktivity jsou zaměřeny na
oblasti:
› podpora provozu reaktorů stávajících JE,
› malé výzkumné reaktory a reaktory IV. generace,
› zadní část palivového cyklu,
› bezpečnost provozu jaderných zařízení,
› výzkum a zkoušky materiálů, svědečné programy,
› využití vodíku v energetice,
› obnovitelné zdroje energie,
› akumulace a přenos elektrické energie,
› zachycování, transport a ukládání oxidu uhličitého,
› radiofarmaka.
TRANSFER:
V současné době se regionálně kromě České republiky
zaměřujeme na země EU a Ukrajinu.
Nové trhy: prioritou pro regionální expanzi je
rozšíření aktivit společnosti na trhy Turecka, Itálie, Ruska
a dalších států SNS. Z hlediska produktových trhů se
zaměřujeme na rozšiřování služeb pro další průmyslová
odvětví – chemický průmysl, plynárenství, využití vodíku
v dopravě, letecký průmysl.

ÚJV Řež, a. s.
Hlavní 130
250 68 Husinec-Řež
Tel: +420 266 172 000
E-mail: ujv@ujv.cz
www.ujv.cz

UNIS, a.s.

UNIS, a.s.
Jundrovská 33
624 00 Brno
Tel: +420 541 515 111
E-mail: unis@unis.cz
www.unis.cz

Společnost UNIS se specializuje na komplexní
inženýrské služby pro vyšší investiční celky (EPC/EPC-M)
s důrazem na kvalitu provedení a vysokou přidanou
hodnotu, převážně zaměřené do oborů petrochemie,
rafinace ropy a energetiky, a to v plném rozsahu, včetně
našich silných profesí měření a regulace, automatizace
a elektrické systémy. V našem portfoliu však naleznete
i další produkty a služby, které nacházejí uplatnění
v mnohých odvětvích chemického, farmaceutického,
strojního nebo leteckého průmyslu.
Divize „Letecká a pokročilého řízení“ společnosti
UNIS zajišťuje vývoj požadovaného zařízení od prvotní
analýzy požadavku a koncepčního návrhu architektury
systému, HW a SW designu, výroby funkčních vzorků
a prototypů, testování HW a SW, tvorby dokumentace,
zajištění certifikace, až po samotnou sériovou výrobu
zařízení.
Vývoj pro letecký průmysl splňuje požadavky
certifikačních
úřadů
FAA
(Federal
Aviation
Administration) a EASA (European Aviation Safety
Agency), ISO certifikáty, AQAP (Allied Quality Assurance
Publication), oprávnění DOA (Design Organisation
Approval) k projektování leteckých součástí a oprávnění
POA (Production Organisation Approval) k výrobě
leteckých součástí.

SPOLUPRÁCE:
Divize je zaměřena na vývoj a výrobu v následujících
oblastech:
› letecká elektronika (avionika, ECU/FADEC)
› řídící jednotky pro palivová čerpadla do letadel
› výkonová elektronika
› malé energetické zdroje (kogenerace)
› řízení mikroturbín
› řídicí systémy pro kritické aplikace
› univerzální pěnový příměšovač do hasicích vozidel
› robotika
› automatizace
› embedded systémy
TRANSFER:
Současné hlavní trhy v oblasti investičních celků
společnosti to jsou hlavně Rusko, Bělorusko, Irák a mezi
potenciální nové trhy můžeme zařadit Irán, Kazachstán,
Vietnam.
Současné hlavní trhy v oblasti vývoje a výzkumu
společnosti jsou EU, Ukrajina a mezi potenciální nové
trhy můžeme pro tuto oblast zařadit Čínu, USA, Kanadu,
Turecko a Indii.
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URC SYSTEMS, spol. s r.o.

URC Systems, spol. s r.o. je česká firma založená v roce
1998. Realizuje komplexní řešení požadavků zákazníků
pro oblast informační a komunikační infrastruktury
Policie ČR a elektronického boje jednotek Armády ČR.
Vlastníme osvědčení podnikatele na stupeň utajení
TAJNÉ a NATO SECRET.
V současné době se zaměřuje zejména na:
› Výzkum, vývoj a výrobu systémů elektronického
boje - EW (Electronic Warfare) a informačních
a komunikačních technologií - ICT (Information and
Communication Technologies).
› Vývoj SW na míru a informačních systémů v oblasti
radiokomunikačních, senzorových a lustračních systémů.
› Vývoj SW řešení pro datovou integraci (datová
a procesní integrace heterogenních SW aplikací
a informačních systémů v oblasti senzorových systémů
ISR - Intelligence Surviellance Reconnaissance).
› Vývoj a výroba ochranných RCIED rušičů proti
dálkově odpalovaným nástražným výbušným systémům.
› Vývoj a výrobu rádiových systémů a servis
radiostanic
› Systémovou integraci včetně správy linuxových
řešení
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SPOLUPRÁCE:
URC Systems, spol. s r.o. pro budoucí spolupráci nabízí
oblasti v problematice seismických a magnetických
senzorů, včetně vývoje jejich hardware a software, které
jsou využitelné pro perimetrickou ochranu, ochranu
státních hranic a pro aplikace vyžadující rychlou instalaci
detekčních systémů.
TRANSFER:
Státní a vládní organizace, které jsou zodpovědné za
praktické zavádění a provádění principů elektronického
boje a za efektivní ochranu osob a techniky proti použití
RCIED.

URC Systems, spol. s r.o.
Vrahovická 156b
798 11 Prostějov
Tel: +420 582 337 255
E-mail: sales@urc-systems
www.urc-systems.cz

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
– oddělení výzkumu a vývoje
VÍTKOVICE POWER
ENGINEERING a.s.
– oddělení výzkumu
a vývoje
Ruská 1142/30
Vítkovice
703 00 Ostrava
Tel: +420 595 951 111
E-mail: vpe@vitkovice.cz
www.vitkovicepower.cz

Společnost VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
je součástí holdingu VÍTKOVICE MACHINERY GROUP.
Jediným akcionářem je společnost VÍTKOVICE, a.s.
V roce 2008 vzniklo v rámci společnosti VÍTKOVICE
POWER ENGINEERING a.s. oddělení výzkumu
a vývoje, které řeší výzkumné projekty především
v oblasti energetiky spolufinancované hlavně ze
státního rozpočtu ČR. Oddělení má v současné době
9 vysokoškolsky vzdělaných pracovníků.
Dále spolupracuje s významnými výzkumnými
organizacemi např. UJP Praha, SVÚM a.s., VZLU, a.s.
včetně vysokých škol např. VUT Brno, VŠB-TU Ostrava,
ČVUT Praha.
Výzkum a vývoj se zaměřuje zejména na:
› nové energetické systémy
› progresivní materiály
› zvyšování parametrů spaloven komunálního
odpadu, resp. bioplynových stanic
› snižování emisí primárními opatřeními
SPOLUPRÁCE:
Výzkumné aktivity zaměřujeme na průmyslový
výzkum v oblasti energetiky, speciálních a progresivních
materiálů a ocelových konstrukcí.
V rámci celé skupiny VÍTKOVICE POWER ENGINEERING
a.s. je Energetika definována jako klíčový obor.

Základním segmentem v oboru energetiky jsou dodávky
práškových granulačních kotlů s výkonem 100 MW 500 MW dle vlastního know−how. Součástí nabídky
jsou komplexní služby a servis s ucelenou logistikou,
spolupráce s renomovanými českými a zahraničními
firmami, doplňujícími komplexnost dodávek kotelen.
Klíčová je rovněž dlouholetá a neustále se rozšiřující
spolupráce s výzkumnými ústavy a vysokými školami
v ČR (např. v oblasti materiálového inženýrství,
diagnostiky, optimalizace spalovacích procesů).
TRANSFER:
Největším tržním potenciálem se v dnešní době
jeví především země bývalého Sovětského svazu, jako
jsou Rusko a Ukrajina. Dalšími zajímavými teritorii jsou
především Turecko. Dalšími destinacemi kam společnost
směřuje své podnikatelské aktivity je Indie, Vietnam
a další asijské země.
Cílovými zákazníky jsou společnosti zabývající se
těžbou uhlí, výrobou a distribuci elektrické energie. Další
cílovou skupinou jsou různí spotřebitelé, kteří buď již
vlastní energetické zdroje, nebo chtějí získat nezávislost
na dodávkách externích dodavatelů, popřípadě využít
stávající zdroj paliva.
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VÝZKUMNÝ ÚSTAV
ANORGANICKÉ CHEMIE, a.s.
Výzkumná a vývojová činnost je základní
podnikatelskou
aktivitou
Výzkumného
ústavu
anorganické chemie, a. s. již od jeho založení (1952). Po
privatizaci v roce 1995 tak současná akciová společnost
plynule navazuje na dlouhodobou tradici společnosti ve
vývoji a výzkumu anorganických technologií. Od roku
2000, kdy se společnost z rozhodnutí jediného akcionáře
stala centrálním výzkumným pracovištěm skupiny
UNIPETROL, byla výzkumná činnost rozšířena i na oblast
rafinérskou a petrochemickou.
V současnosti buduje VÚAnCh výzkumně vzdělávací
centrum UniCRE (Unipetrol Centre for Research and
Education) v Litvínově Záuží. Toto centrum se zaměřuje
právě na petrochemii, rafinérský výzkum a činnosti
v rámci biotechnologií.
SPOLUPRÁCE:
VÚAnCh řeší ve spolupráci se svými partnery
z akademické i podnikatelské sféry rozsáhlé výzkumné
projekty s veřejnou podporou, řeší komerční vývojové
zakázky většího rozsahu a provádí i řadu dalších
výzkumných prací na základě požadavků zákazníků.
Technické a personální vybavení umožňuje VÚAnCh
nabídnout svým partnerům a zákazníkům spolupráci
v následujících směrech:
› minimalizace, recyklace a likvidace pevných,
kapalných i plynných odpadů,
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› syntéza katalyzátorů a studium katalytických
procesů,
› technologie zpracování ropy - výroba paliv, olejů
a dehtů,
› charakterizace a využití vedlejších produktů ze
zpracování ropy,
› optimalizace, vývoj a výzkum technologií syntéz
základních i speciálních organických i anorganických
sloučenin.
TRANSFER:
V současné době jsme otevřeni různorodým
partnerstvím s:
› Komerčními společnostmi
› Výzkumnými organizacemi – veřejné i soukromé
› Akademickými pracovišti
Lze spolupracovat na dotovaných grantech
i komerčních zakázkách. Disponujeme akreditovanou
laboratoří analytické chemie.
Uvítáme možnost stáží našich pracovníků na
tuzemských i zahraničních pracovištích (vědeckých,
akademických i komerčních), a naopak jsme schopni
přijmout pracovníky a studenty ze spolupracujících
pracovišť v rámci stáží na obou našich pobočkách (Ústí
nad Labem a Litvínov).

Výzkumný ústav
anorganické chemie, a.s.
Revoluční 1521/84
400 01 Ústí nad Labem
Tel: +420 475 309 222
E-mail: vuanch@vuanch.cz
www.vuanch.cz
www.unicre.cz

VÚB a.s.

VÚB a.s.
Na Ostrově 1165
562 01 Ústí nad Orlicí
Tel: +420 465 552 111
E-mail: info@vubas.cz
www.vubas.cz
www.clevertex.cz

VÚB a.s. je nástupnickým subjektem Výzkumného
ústavu bavlnářského a hedvábnického, založeného
v roce 1949 a známého v textilním světě jako firma
s dlouholetými zkušenostmi a tradicí v oboru textilu
i textilního strojírenství. V současné době působí ve
formě soukromé akciové společnosti, která se orientuje
nejen na výzkum a vývoj, ale i na výrobu, obchod
a služby.
Hlavní podnikatelské aktivity společnosti jsou
soustředěny do tří základních směrů:
› konstrukce a výroba speciálních a jednoúčelových
strojů
› aplikovaný výzkum a vývoj technologií a strojů pro
textilní průmysl a textilní strojírenství
› speciální textilní výroba - technické textilie,
ochranné oděvy
Aktuálně má společnost ca. 70 zaměstnanců.
Prvořadá pozornost je věnována kvalitě. VÚB a.s. je od
r. 2001 držitelem certifikátů managementu kvality ISO
9001 a environmentálního managementu ISO 14001.
Oba systémy jsou průběžně auditovány a je prováděna
recertifikace.
SPOLUPRÁCE:
Výzkum a vývoj technologií pro textilní průmysl
a textilní strojírenství
› výzkum a vývoj strojů a technologií pro předení

› výzkum a vývoj technologie výroby staplových
vícesložkových přízí pro oděvní i neoděvní aplikace (příze
se sníženou hořlavostí, antibakteriální, antistatické a jiné
pro speciální technické aplikace, ochranné oděvy pro
hasiče. zdravotnictví, elektrotechnický průmysl apod.)
› „nositelná“ elektronika
Konstrukce a výroba speciálních jednoúčelových
strojů
› zakázkový vývoj, konstrukce, výroba a dodávky
speciálních jednoúčelových strojů a zařízení
› zvyšování technické úrovně a provozuschopnosti
starších strojů a zařízení, renovace a modernizace
› manipulační linky, zařízení
a přístroje dle
konkrétního zadání a požadavků zákazníka
Speciální textilní výroba
› rotorově předené směsové příze pro speciální
i technické aplikace - příze se sníženou hořlavostí,
antibakteriální, antistatické, multifunkční
› výroba a dodávky speciálních textilií a ochranných
pracovních oděvů značky CleverTex®
TRANSFER:
Naše služby a produkty nabízíme zákazníkům
a uživatelům z oblasti:
› průmyslové výroby
› zdravotnictví
› profesionálních
i
dobrovolných
hasičských
záchranných sborů, policie apod.
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VÝZKUMNÝ ÚSTAV BRAMBORÁŘSKÝ
HAVLÍČKŮV BROD, s.r.o.
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod,
s.r.o. je privátní výzkumná organizace, zabývající se
především výzkumem bramborářské, ale i ostatní
zemědělské problematiky. Byl založen v roce 1923 pod
hlavičkou Státních výzkumných ústavů bramborářských.
Organizační struktura ústavů zůstala nezměněna
až do roku 1951. Po tomto roce docházelo sice
k častým organizačním změnám, ale celkové zaměření
Výzkumného ústavu bramborářského (výzkum) se
do určité míry měnilo pouze v obdobích, kdy ústav
(Výzkumný a šlechtitelský ústav bramborářský) nesl
zodpovědnost i za výsledky novošlechtění a udržovacího
šlechtění bramboru. K významné změně došlo v roce
1994, ve kterém proběhla privatizace a ústav jako
společnost s ručením omezeným působí dodnes.
Privatizace však neměla vliv na základní zaměření ústavu,
i když došlo k postupnému rozšíření služeb pro uživatele
výsledků výzkumu a zvýšení podílu aktivit umožňujících
vytvořit finanční zdroje pro činnost ústavu.
Výzkumná činnost v oblasti bramborářství je
rozvíjena na úsecích pěstebních technologií, ochrany
proti chorobám a škůdcům, virologie, genetických
zdrojů, experimentálního šlechtění a tkáňových kultur.
Je přitom spolupracováno se státními zemědělskými
institucemi, výzkumnými ústavy v ČR i v zahraničí,
vysokými školami, šlechtitelskými organizacemi a rovněž
s pěstiteli a zpracovateli brambor.
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Pro pěstitele brambor a firmy působící v této oblasti
jsou poskytovány služby jako např. testy ELISA u sadby
brambor, registrační a demonstrační pokusy s hnojivy
a pesticidy, množení brambor in vitro pro šlechtitele,
retardace konzumních hlíz aj.
SPOLUPRÁCE:
Výzkumné aktivity zaměřujeme a nabízíme
v oblasti bramborářského a zemědělského výzkumu
(kolaborativní a smluvní výzkum). Dále nabízíme
technologické a ekonomické poradenství pro pěstitelské
a zpracovatelské organizace a firmy podnikající
v zemědělství. Nabízíme rovněž služby specializovaných
laboratoří pro orgány státní správy, šlechtitele, pěstitele
a zpracovatele brambor.
TRANSFER:
Cílová skupina:
› Uživatelé z oblasti zemědělství a potravinářství
› Akademická pracoviště a vysoké školy
› Partnerská výzkumná pracoviště
› Partneři smluvního výzkumu.

Výzkumný ústav
bramborářský
Havlíčkův Brod, s.r.o.
Dobrovského 2366
580 01 Havlíčkův Brod
Tel: +420 569 466 200
E-mail: vubhb@vubhb.cz
www.vubhb.cz

VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ,
TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, v.v.i.
Výzkumný ústav
geodetický, topografický
a kartografický, v.v.i.
Ústecká 98
250 66 Zdiby
Tel: +420 284 890 907
E-mail: vugtk@vugtk.cz
www.vugtk.cz

Výzkumný
ústav
geodetický,
topografický
a kartografický byl založen v roce 1954 jako resortní
vědecko-výzkumné pracoviště v resortu zeměměřictví
a katastru. Po celých 60 let své existence byl ústav
jedinou specializovanou institucí, která v bývalém
Československu, resp. v České republice zabezpečovala
aplikovaný výzkum v oborech zeměměřictví a katastru
a základní a aplikovaný výzkum v geodézii.
V současné době má ústav 60 zaměstnanců převážně
s vysokoškolským vzděláním, z nichž přibližně polovina
má vědeckou hodnost.
SPOLUPRÁCE:
Hlavními oblastmi činnosti jsou
› geodezie a geodynamika včetně interdisciplinárních
aplikací
› mezinárodní vědecké služby (GNSS, gravimetrie,
seismika)
› inženýrská geodezie,
› tvorba a vedení katastru nemovitostí,
› tvorba a údržba mapových děl,
› výzkum a vývoj Informačního systému katastru
nemovitostí jako zdrojového informačního registru pro
Státní informační systém České republiky,
› vývoj a výroba speciálních pomůcek, zařízení
a měřicích systémů pro geodezii a kartografii,

› státní standardizace a metrologie v oboru
zeměměřictví a katastru,
› autorizované metrologické středisko,
› odvětvové
informační
středisko
včetně
Zeměměřické knihovny®
TRANSFER:
Činnost ústavu je prioritně orientována na potřeby
resortu zeměměřictví a katastru v ČR, na potřeby
dalších resortů národní ekonomiky cestou řešení
projektů Technologické agentury ČR, MŠMT ČR, velkých
výzkumných infrastruktur a v případě badatelského
výzkumu na řešení projektů Grantové agentury ČR
a kontinentálních (evropských) či globálních programů
a projektů.
Výsledky činnosti ústavu jsou orientovány do
následujících cílových skupin:
› Organizace resortu zeměměřictví a katastru
› Ostatní orgány státní správy a samosprávy
› Pracoviště AV ČR a vysokých škol
› Soukromý
sektor
(spolupráce
s
firmami
orientovanými na vývoj GIS a softwarovými firmami,
zeměměřickými firmami, průmyslovými, energetickými
a stavebními firmami).
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VÚHŽ a.s.

Akciová společnost VÚHŽ vznikla 1. května 1992
kupónovou privatizací ze státního podniku Výzkumný
ústav hutnictví železa, původně založeného 1. dubna
1948 tehdejším generálním ředitelstvím Československé
hutě pod názvem Ocelářský výzkumný ústav se sídlem
v Praze. Od roku 1972 sídlí VÚHŽ v areálu vybudovaném
v Dobré u Frýdku-Místku.
Laboratoře a zkušebny nabízejí komplexní portfolio
laboratorních, zkušebnických a expertizních prací, vč.
konzultační činnosti a řešení VaV projektů, zejména
pro hutní, strojírenský a automobilový průmysl. Úzce
spolupracují s Regionálním materiálově technologickým
výzkumným centrem (projekt OP VaVpI), detašované
pracoviště Laboratoř povrchových analýz a koroze je
provozováno v areálu VÚHŽ a.s.
SPOLUPRÁCE:
Laboratoře a zkušebny svým odborným personálním
zabezpečením s vysokou technickou vybaveností
zajišťují chemickou a fázovou analýzu především
kovových materiálů, vč. povrchové analýzy (kvalitativní
a kvantitativní profilová elementární analýza) a lokální
elektronové mikroanalýzy, korozní zkoušky a expertízy,
metalografické hodnocení a stanovení příčin defektních
stavů materiálu, zkoušení mechanických vlastností
včetně technologických a nestandardních – zákaznicky
modifikovaných zkoušek s interpretací výsledků,
činnosti v oblasti měření radioaktivity, provádění služeb
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významných z hlediska radiační ochrany, VaV aktivity,
konzultační a poradenský servis v oblasti materiálového
a procesního inženýringu, vydávání inspekčních
certifikátů 3.2 podle EN 10204.
Divize Automatizace dodává jako jeden z nemnoha
výrobců na světě systém elektromagnetického měření
hladiny oceli v krystalizátoru, pracující na principu
vířivých proudů. Specializujeme se na povlakování
širokého sortimentu nástrojů a forem pro zpracování
neželezných kovů, zpracování plastů a pryže, tváření
oceli, obrábění kovů a povlakování strojních dílů.
Jako jediná firma ve střední Evropě nabízíme všechny
3 technologie povlakování - CVD, PACVD a PVD.
TRANSFER:
Své činnosti nabízíme celosvětově, exportujeme
kolem poloviny své výroby. Našimi odbytišti jsou mimo
České republiky země EU, především Německo, Itálie,
Francie, Polsko a Slovensko.
Cílovou skupinou jsou komerční organizace
a výzkumné a státní instituce (výzkumné organizace,
zkušební ústavy, VŠ, MPO, soudy).

VÚHŽ a.s.
Dobrá 240
739 51 Dobrá
Tel: +420 558 601 111
E-mail: vuhz@vuhz.cz
www.vuhz.cz

VÝZKUMNÝ ÚSTAV MLÉKÁRENSKÝ s.r.o.

Výzkumný ústav
mlékárenský s.r.o.
Ke Dvoru 12a
160 00 Praha 6
Tel: +420 235 354 551
E-mail:
vum@vumlekarensky.cz
www.vumlekarensky.cz

Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. byl založen v roce
2002 jako výzkumná organizace splňující podmínky
zákona 130/2002 Sb.
VÚM se zabývá výzkumem a vývojem v oblasti mléka
a mléčných výrobků, a to od prvovýroby mléka až po
kvalitu a bezpečnost finálních výrobků. Řešeny jsou např.
způsoby ovlivnění složení mléka a mléčných výrobků,
metody ke stanovování chemických, mikrobiologických
a dalších parametrů mléka a mléčných výrobků, včetně
detekce jejich falšování, změny vlastností mléka
a mléčných výrobků během zpracování a skladování,
technologické postupy zpracování mléka, a to od
nízkokapacitních farmářských výrob přes klasické
mlékárenské technologie, až po nejmodernější
membránové technologie, hygiena mlékárenských
provozů a systémy jištění kvality a bezpečnosti
mlékárenských výrobků, vliv jednotlivých složek
mléka a mléčných výrobků na výživu a zdraví člověka,
potraviny pro osoby se změněnými nároky na výživu či
potravin pro zvláštní lékařské účely, využití odpadních
produktů z mlékárenských technologií pro potravinářské
i nepotravinářské účely, či využití bakterií mléčného
kvašení v dalších potravinářských technologiích
a biotechnologické výrobě.
SPOLUPRÁCE:
Konkrétní příklady řešených témat:
› kvalita syrového mléka a možnosti jejího ovlivnění

podmínkami v prvovýrobě
› kalibrace infračervené přístrojové techniky (MIR-FT)
› kontrola hygieny mlékárenských provozů
› bakteriofágy, jejich detekce a eliminace
› složení a změny mikroflóry v syrovém mléce
› antimikrobiální aktivita bakterií mléčného kvašení
› modifikace a urychlení zrání sýrů
› bezpečnost potravin
› probiotické vlastnosti bakterií mléčného kvašení
› sterilovaná nutričně definovaná strava
› ..
Mezi nejúspěšnější výrobky vyvinuté ve VÚM, které
jsou na českém trhu, patří např. sterilovaná nutričně
definovaná strava pro zvláštní lékařské účely, kefírové
mléko se zvýšeným obsahem vitaminu B12, tvarohový
dezert s probiotiky či tvrdý tvaroh s probiotickou
kulturou.
TRANSFER:
VÚM je otevřený další spolupráci, navazování nových
kontaktů a řešení nových témat. Cílová skupina:
› Koncoví uživatelé z průmyslových pracovišť
(podniků)
› Akademická pracoviště a vysoké školy.
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VÝZKUMNÝ ÚSTAV
POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA, v.v.i.
Organizace je orientována především na zlepšení
úrovně stravování populace a ozdravění nabídky potravin
na trhu, dále na zdokonalování postupů zpracování
potravin od začátku výroby až po konečnou přípravu, na
vývoj speciálních potravin pro populaci s mimořádnými
zdravotními potravními nároky, na vyhledávání a vývoj
analytických, kontrolních a hodnotitelských metod
i provádění specifických rozborů, a na vývoj a výrobu
speciálních měřících zařízení a techniky. Aktivita ústavu
sestává z činnosti hlavní - řešení výzkumných projektů
a úkolů - a z činnosti hospodářské, spočívající v plnění
zakázek, provádění služeb, poradenské a konzultační
činnosti pro praxi.
SPOLUPRÁCE:
› analytika surovin a výrobků
› základní mikrobiologické rozbory potravin a surovin
› stanovení antioxidační aktivity
› stanovení alergenních složek potravin
› senzorická analýza potravinářských surovin
a výrobků
› vývoj receptur pro speciální a dietní výživu
› odborné konzultace pro výrobu speciální a dietní
výživy
› zpracování mikrobiální biomasy na potravinářská
a krmivářská aditiva
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› know-how na biosyntézu mikrobiální biomasy
obohacené biologicky vázanými stopovými prvky
› poskytování čistých mikrobiálních kultur ze sbírky
průmyslově využitelných mikroorganismů
› průkazy falšování instantní kávy, slunečnicového,
sojového a olivového oleje, másla, včelího medu
› rozlišení tepelného ošetření mléka deklarovaného
jako pasterované či UHT
› …
TRANSFER:
Organizace
je
vědeckovýzkumnou
institucí
s dominantní aktivitou v tomto smyslu. V této souvislosti
není případné hovořit o hlavních a nových trzích.
› pracovníci státních institucí, přejímající výsledky
ústavu
› pracovníci spolupracujících institucí (výzkumné
ústavy, vysoké školy)
› pracovníci potravinářských výrobních organizací
› pracovníci skladového hospodářství a prodeje
v potravinářství
› zájemci o převzetí výsledků výzkumu, obsažených
v patentech a užitných vzorech
› zájemci o podnikání v potravinářství.

Výzkumný ústav
potravinářský Praha, v.v.i.
Radiová 1285/7
102 31 Praha 10-Hostivař
Tel: + 420 296 792 111
E-mail: vupp@vupp.cz
www.vupp.cz

VÝZKUMNÝ ÚSTAV STAVEBNÍCH HMOT, a.s.

Výzkumný ústav
stavebních hmot, a.s.
Hněvkovského 65
617 00 Brno
Tel: +420 513 036 090
E-mail: vustah@vustah.cz
www.vustah.cz

Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s. je zaměřen
na základní a aplikovaný výzkum a vývoj, zkušebnictví
v akreditovaných a specializovaných laboratořích, návrhy
a výrobu speciálních laboratorních pomůcek a zařízení
zejména v oblasti těchto stavebních hmot:
› Anorganické pojivové materiály (vápno, cement
a jiné pojivové materiály)
› Pórobeton, lehký beton, pěnobeton, mezerovitý
beton
› Umělé kamenivo vyráběné za studena, spékáním
a hydrotermálně vytvrzované
› Betonové směsi pro speciální účely
› Stabilizáty a solidifikáty
› Kompozitní materiály s cementovou/polymerní
matricí
› Pálené výrobky atd.
› Materiálové inženýrství v oblasti bezpečnostních
výrobků
Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. je vybaven
specializovanými
laboratořemi,
technologickými
zkušebnami a poloprovozními pracovišti s příslušným
strojně-technologickým vybavením, akreditovanými
a autorizovanými laboratořemi.
SPOLUPRÁCE:
Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s., nabízí
spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje na národní

i mezinárodní úrovni v následujících oblastech nových
stavebních hmot a výrobků např.:
› Návrhy nových stavebních hmot a výrobků se
speciálními vlastnostmi a jejich ověřování
› Návrhy
výrobních
technologií
speciálních
stavebních hmot a výrobků
› Návrhy nových metod zkoušení
› Poloprovozní zkoušky a zpracování technologických
předpisů výroby
› Provádění provozních zkoušek u zadavatele
› Základní a aplikovaný výzkum v oboru technologie
silikátů
› Návrhy optimálních technologií v oboru maltovin
a pálených výrobků
› Výzkumná a poradenská činnost
› Posuzování a ověřování vhodnosti přírodních
a druhotných surovin pro výpal slínku, výrobu cementu
a jiných maltovin, výpočty skladby surovinové moučky
Od 1. 1. 2014 zahájilo svou výzkumnou činnost nové
Centrum kompetence zaměřené na oblast zvýšení
bezpečnosti obyvatel, ochranu kritické infrastruktury,
obranu a národní bezpečnost.
TRANSFER:
Cílovou skupinou naší organizace pro transfer
technologií a znalostí jsou firmy především z oboru
stavebního průmyslu, jiné výzkumné organizace a VŠ.
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VÚTS, a.s.

Společnost VÚTS, a.s. byla založena v roce 1951. Za
dobu své existence se zapsala do povědomí světového
strojírenství zejména unikátním vynálezem tryskového
způsobu tkaní, mnoha patenty na bezvřetenové předení,
technologií výroby netkaných textilií a řadou textilních
strojů a dalších zařízení. Od poloviny 90. let minulého
století naše společnost diverzifikuje své činnosti
a oborové zaměření i mimo oblast textilního průmyslu,
výrazně se orientuje na oblast strojů a zařízení pro
zpracovatelský průmysl. Její současnou hlavní činností je
realizace výzkumných a vývojových prací zaměřených na
rozvoj teoretických poznatků a jejich přímého uplatnění
v průmyslových aplikacích. VÚTS a.s. je výzkumnou
organizací s výrazným aplikačním potenciálem
a špičkovým technologickým a přístrojovým vybavením,
průmyslovým partnerům nabízí know-how a spolupráci
při inovaci a modernizaci jejich výrobkového portfolia.
SPOLUPRÁCE:
VÚTS, a.s. se zaměřuje na výzkum, vývoj a zhotovení
strojů a zařízení pro zpracovatelský průmysl, a to
především v oblasti obráběcí, textilní, polygrafické,
potravinářské, balicí a zdravotnické techniky. VÚTS, a.s. se
dále zabývá automatizací, vývojem, konstrukcí a stavbou
speciálních jednoúčelových strojů, manipulátorů,
dopravníků a testovacích zařízení zejména pro
dodavatele automobilového průmyslu. Činnost VÚTS,
a.s. se vyznačuje nabídkou komplexního souboru služeb
od výzkumu a vývoje, zpracování konstrukčního návrhu

43

až po realizaci kompletního technologického celku.
VÚTS, a.s. disponuje vlastními výrobními kapacitami pro
zajištění prototypové a malosériové výroby strojních
dílů, strojů a zařízení.
TRANSFER:
Své činnosti nabízíme celosvětově, prioritními trhy
jsou země EU, Rusko + státy SNS. V současné době se
však snažíme zaměřit na:
› zvyšování výkonových a produkčních parametrů
strojů a zařízení,
› snižování energetické spotřeby
› zvyšování bezpečnosti provozu strojů, jejich
spolehlivosti a životnosti
› ekologické a ergonomické aspekty (hlučnost,
komfort obsluhy)
› konektivitu a integrovatelnost jednotlivých strojů
a zařízení do strojních celků
› automatizaci výrobních procesů
› zkracování inovačních cyklů a nákladovou
optimalizaci.

VÚTS, a.s.
Svárovská 619
Liberec XI – Růžodol I
460 01 Liberec
Tel: +420 485 301 111
E-mail: vuts@vuts.cz
www.vuts.cz

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.

Výzkumný Ústav
Železniční, a.s.
Novodvorská 1698
142 01 Praha 4-Braník
Tel: +420 972 223 401
E-mail: blazeka@cdvuz.cz
www.cdvuz.cz

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ) je společností
specializovanou na odborné služby a komplexní řešení
v oblasti posuzování, zkušebnictví a poradenství pro
železniční systémy a drážní dopravu.
Základním posláním VUZ je poskytování speciálních
služeb v oboru kolejové dopravy a železniční techniky,
zejména v oblastech autorizovaných a akreditovaných
činností a zkušebnictví.
Našimi zákazníky jsou zejména výrobci kolejových
vozidel a komponentů pro železniční systémy
a drážní dopravu, vlastníci železniční infrastruktury,
provozovatelé dráhy a drážní dopravy, státní orgány
a instituce, a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Cílem VUZ
je poskytovat své služby zákazníkům z celého prostoru
EU i dalších zemí.
Společnost Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ) je
součástí Skupiny ČD, holdingového uspořádání Českých
drah, přičemž VUZ je dceřinou společností Českých
drah, a.s., které jsou 100 % vlastníkem naší společnosti.
Společnost VUZ má cca 115 zaměstnanců, zejména
s vysokoškolským, popřípadě středoškolským vzděláním.
Sídlo společnosti je v Praze, nicméně důležitou součástí
společnosti je Zkušební centrum VUZ Velim, které je
situované cca 50 km na východ od Prahy.
SPOLUPRÁCE:
Pro oblast zkušebnictví Výzkumný Ústav Železniční
disponuje moderním Zkušebním centrem VUZ Velim.

Toto zkušební centrum je svými parametry a kvalitou
poskytovaných služeb na předním místě v Evropě.
Je vyhledáváno významnými podniky železničního
průmyslu zejména výrobci železničních kolejových
vozidel pro testování vozidel a jejich komponent.
Pro oblast hodnotitelskou (činnost autorizované /
notifikované osoby) – VUZ disponuje souborem vysoce
erudovaných pracovníků specializovaných na jednotlivé
subsystémy železniční dopravy (kolejová vozidla,
infrastruktura, řízení a zabezpečení, energie).
TRANSFER:
Svoji činnost zaměřujeme především na domácí
klienty a klienty ze států Evropské unie. V současné době
se však snažíme rozšířit svoji působnost i na státy mimo
EU, snažíme se především proniknout do asijských států,
kde je železniční doprava na vysoké úrovni a je stále na
vzestupu.
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VÝZKUMNÝ ÚSTAV
ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v. v. i.
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. je
veřejnou výzkumnou institucí, která se historicky podílí
na rozvoji českého zemědělství. Hlavní činnost ústavu
je orientována na základní a aplikovaný výzkum a vývoj
v oborech zemědělská technika, technologie, energetika
a výstavba a na hraniční vědní obory, zejména ve
vědách zemědělských, technických, ekonomických
a ekologických, zaměřených na řešení problémů
zemědělství, venkova a komunální sféry.
Mezi další aktivity VÚZT patří:
› účast v mezinárodních a národních centrech
výzkumu a vývoje;
› vědecká, odborná a pedagogická spolupráce
s institucemi a univerzitami;
› ověřování a přenos výsledků výzkumu a vývoje
do praxe, poradenské činnosti a zavádění nových
technologií;
› konsultační a expertní činnost;
› expertní činnosti v oblasti technické a technologické
právní ochrany.
SPOLUPRÁCE:
› Výzkum zpracování půdy, hnojení, zakládání
a ošetřování porostů plodin.
› Monitoring provozu strojů pomocí GPS,
vyhodnocování vlivu provozních faktorů na využití
strojů.

45

› Výzkum techniky pro setí, sázení a přesnou aplikaci
přípravků na ošetření a hnojení, sklizeň, posklizňové
ošetření, skladování a zpracování obilovin, luskovin,
pícnin a okopanin.
› Výzkum krmení skotu a prasat, dojení a ošetřování
mléka a systémů odklízení hnoje, podestýlání
a zpracování hnoje na farmě.
› Spalování vzorků biomasy na laboratorních
spalovacích zařízeních, sledování emisí, analýza
kouřových plynů. Optimalizace spalovacího procesu
biomasy, rozbory popela, návrhy kotelen.
› Experimentální výroba briket a pelet.
› Laboratorní lisování olejů.
› …
TRANSFER:
Cílovou skupinou je široká veřejná zemědělská praxe,
výrobní podniky a státní správa. Výsledky výzkumu jsou
v podnikové sféře uplatňovány většinou formou
licenčních smluv nebo přímou výrobou. Hlavní
spolupráce se státní správou se převážně orientuje na
inovace v českém zemědělství ve vazbě na připravované
legislativní úpravy pro zemědělskou praxi v návaznosti
na splnění direktiv ze strany EU, včetně návrhu možných
opatření a postupů pro zachování správné zemědělské
praxe.

Výzkumný ústav
zemědělské techniky, v. v. i.
Drnovská 507
161 01 Praha 6-Ruzyně
Tel: +420 233 022 274
E-mail: vuzt@vuzt.cz
www.vuzt.cz

VVUÚ, a.s.

VVUÚ, a.s.
Pikartská 1337/7
716 07 Ostrava-Radvanice
Tel: +420 972 223 401
E-mail: vvuu@vvuu.cz
www.vvuu.cz

Společnost VVUÚ, a.s. byla v roce 1952 založena jako
Vědecko-výzkumný uhelný ústav s původním posláním
řešit především problematiku bezpečnosti a technologií
používaných v hlubinných dolech.
Postupně byly v areálu společnosti vybudovány
speciální zkušební štoly a prostory pro zkoušky požárů,
výbuchů paliv, prachů, plynů a par a jejich charakteristik
a další specializované laboratoře a zkušebny související
s problematikou výbušnosti a hořlavosti.
V roce 1992 byl podnik transformován do podoby
dnešní a.s.
SPOLUPRÁCE:
› Zkušebnictví, AO 214, NB 1019
› Certifikace výrobků
› Certifikace systémů managamentu
› Inspekční činnost
› Strojírenská výroba
› Obchod
› Analýza rizik
› Školící centrum a distribuce norem
Zkušební laboratoř č. 1025 akreditovaná ČIA nabízí
své služby především firmám, v nichž se vyskytuje
nebezpečí průmyslové havárie, výbuchu či požáru. Naše
služby zaměřujeme na rozvoj bezpečných průmyslových
technologií v souladu se všemi platnými bezpečnostními
předpisy.

Společnost VVUÚ, a.s. disponuje unikátním zařízením
v ČR a střední Evropě jakým jsou např. pokusné štoly ve
Štramberku a požární štola v areálu VVUÚ, výbuchovým
autoklávem VA-20L a zařízením pro stanovení minimální
iniciační energie MIKE3 firmy Kühner. Zkušební
laboratoře VVUÚ, a.s. jsou taktéž zapojeny v projektech
aplikovaného výzkumu a ve spolupráci s vysokými
školami v ČR i zahraničí řeší bezpečnostní problematiku
pro různá průmyslová odvětví.
TRANSFER:
Vybrané oblasti činností nabízíme celosvětově,
akreditované výstupy pak především v rámci EU
a přidružených států. Prioritním trhem je ČR, Slovensko,
Polsko. Německo. Potenciální skupinou v rámci cíleného
marketingu jsou pak další státy západní Evropy, Ukrajina,
Rusko, Asie.
Cílová skupina – průmyslové provozy:
› Energetika
› Chemie
› Potravinářství
› Dřevařství, Zemědělství
› Kovové prášky
› Farmacie
› Automobilový průmysl
› Hornictví
› Akademická pracoviště a VŠ v rámci projektů VaV.
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VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ
LETECKÝ ÚSTAV, a.s.
VZLÚ je národním centrem pro výzkum, vývoj
a zkušebnictví v letectví a kosmonautice. Hlavním
posláním je rozvíjet nové znalosti, transferovat je
do průmyslové praxe a poskytovat svým partnerům
maximální podporu při vývoji nových produktů
a služeb. VZLU využívá synergických efektů a podporuje
také rozvoj automobilového, kolejového, obranného,
bezpečnostního a energetického průmyslu a stavebnictví.
Mezi hlavní multioborové oblasti působení VZLÚ
patří aerodynamika, pevnost a životnost konstrukcí,
materiálové a korozní inženýrství, kompozitní materiály
a technologie a akreditované zkušebnictví. Činnosti
v oblasti produktového vývoje VZLÚ jsou zaměřeny
na vrtule, průmyslové ventilátory, letecké motory
a integrace nanosatelitů.
Ve společnosti pracuje přes 250 zaměstnanců, víc
než polovina zaměstnanců jsou vysoce kvalifikovaní
pracovníci s vysokoškolským či postgraduálním
vzděláním.
SPOLUPRÁCE:
› AERODYNAMIKA
› PEVNOST A ŽIVOTNOST KONSTRUKCÍ
› VÝROBKOVĚ ORIENTOVANÉ ČINNOSTI
› MATERIÁLY A TECHNOLOGIE
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VZLÚ je výzkumnou organizací, jejímž hlavním
posláním je podporovat průmysl, rozvíjet vybrané
odborné disciplíny a udržovat velké výzkumné
infrastruktury jako jsou například aerodynamické tunely.
VZLÚ výzkumným partnerem tuzemského průmyslu
Projekty aplikovaného výzkumu a vývoje jsou řešeny
ve spolupráci s průmyslovými firmami, které jsou
zpravidla hlavními uživateli výsledků projektů.
Mezinárodní projekty VaV
Mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji rozvíjí
VZLÚ zejména na platformě Rámcových programů
Evropské Unie. VZLÚ se účastní těchto programů již od
roku 2001 a to víc než tří desítek mezinárodních projektů
pátého, šestého a sedmého rámcového programu EU.
TRANSFER:
VZLÚ zajištuje přenos znalostí z laboratoří do
průmyslové praxe a zároveň přispívá k výchově nové
generace kvalitních inženýrů, výzkumných pracovníků
a dalších technických odborníků. VZLU vytváří,
koncentruje a organizuje nové znalosti v disciplínách,
které jsou nezbytné pro rozvoj letecké a i jiné techniky.
Všechny tyto znalosti jsou šířeny nejen v rámci
univerzitní komunity, ale zvláštní důraz je kladen na
uplatnění těchto znalostí v nových výrobcích a službách.
Své výsledky VZLÚ publikuje prostřednictvím národních
i zahraničních konferencí a odborných publikací.

Výzkumný a zkušební
letecký ústav, a.s.
Beranových 130
199 05 Praha-Letňany
Tel: +420 225 115 111
E-mail: info@vzlu.cz
www.vzlu.cz

VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ
ÚSTAV PLZEŇ s.r.o.
Výzkumný a zkušební ústav
Plzeň s.r.o.
Tylova 1581/46
301 00 Plzeň
Tel: +420 379 852 275
E-mail: vyzkum@vzuplzen.cz
www.vzuplzen.cz

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. (VZÚ
Plzeň) nabízí široký okruh služeb v oblasti výzkumu
a vývoje a akreditovaných zkoušek. Společnost je
schopna řešit komplexní výzkumné zakázky a projekty
zahrnující počítačové modelování problému, testy na
akreditovaných zkušebnách a měření v provozu a na
reálných výrobcích. Akreditované zkušebny nabízí více
než 250 zkušebních metod.
Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2009.
Zkušební laboratoř a Kalibrační laboratoř jsou
akreditovány ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.
SPOLUPRÁCE:
Mezi nejdůležitější činnosti společnosti patří:
› Výzkum, vývoj a zkoušky zaměřené na zvyšování
provozní spolehlivosti a životnosti energetických zařízení
› Komplexní řešení problémů spojených s provozním
zatížením, spolehlivostí a životností kolejových
a silničních vozidel
› Akreditované zkoušky a měření pro široký okruh
zákazníků
› Výpočty v oblasti pevnosti, dynamiky, únavového
poškození, deformační odolnosti, aerodynamiky
a termomechaniky
› Výzkum, vývoj a realizace žárových nástřiků pro
prvovýrobu i renovaci

VZÚ Plzeň se svými partnery řešil anebo řeší i řadu
výzkumných projektů podporovaných institucemi v ČR
i EU, jako např. TA ČR, GA ČR, MPO ČR, MŠMT ČR apod.
V současné době se VZÚ Plzeň podílí na podpoře vývoje
průmyslových výrobků a nových technologií účastí
v 8 grantových projektech.
Nejvýznamnějším v současnosti řešeným projektem
je projekt centra kompetence „Centrum výzkumu
a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky
(CESEN)“ z programu Technologické agentury ČR. Tento
projekt byl zahájen v roce 2012 a je plánován až do roku
2019.
TRANSFER:
VZÚ Plzeň poskytne ročně svoje služby téměř
400 zákazníkům z ČR i ze zahraničí. Výzkum, vývoj
a zkušebnictví je adresován především firmám z oborů
klasické i jaderné energetiky, na druhém místě jsou pak
firmy zaměřené do dopravního strojírenství, významný
podíl pak zaujímají rovněž zákazníci z oblasti metalurgie,
těžkého a všeobecného strojírenství, materiálového
inženýrství atd.
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VÝZKUMNÝ ÚSTAV
PÍCNINÁŘSKÝ, spol. s r.o.
Výzkumný ústav pícninářský spol. s r. o Troubsko s více
než 60-ti letou historií společně s dceřinou společností
nazvanou Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko se
profilují v oblasti aplikovaného zemědělského výzkumu,
především v oblasti pícninářství, krajino tvorby a chovu
opylovačů.
Portfolio činností zahrnuje aplikovaný výzkum
v oblasti zemědělství, životního prostředí a potravinářství,
šlechtitelskou činnost, poradenství a služby. Organizace
pracuje v režimu managementu jakosti dle normy
ISO 9001:2009 a režimu systému environmentálního
managementu dle normy ISO 14001:2205. V oblasti
výzkumu je projektové zaměření především do oblastí
geneticko – šlechtitelských a technologických. Ústav
pokrývá celou řadu vědních oborů od molekulární
biologie, genetiky přes fyziologii rostlin, rostlinolékařství
až k oborům spojených s technologickým výzkumem
jako jsou např. pedologie, agrotechnické a agronomické
obory a laboratorním chovem čmeláků.
TRANSFER
Součástí činnosti je transfer výsledků formou
poradenství podporovaného vydáváním certifikovaných
metodik, publikační činností, pořádáním workshopů,
polních dnů, účastí na výstavách, organizováním
pravidelných národních i mezinárodních konferencí.Pro
praxi je velmi významná činnost poradenství spojené
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s pěstováním odrůd, které vznikly jako výsledek
genetické šlechtitelské práce.
VÝSLEDKY
Organizace vlastní či spolu vlastní 24 odrůd, dále
užitné vzory či patenty, ať už z oblasti potravinářství,
získané spoluprací s jinými partnery, tak v oblasti nově
koncipovaných směsí pro různé účely využití u farmářů.
OCENĚNÍ
Výsledky výzkumu získaly v posledních letech třikrát
ocenění Zlatý klas, byly oceněny v soutěži o cenu ministra
zemědělství. Český čmelák se stal výhercem soutěže
Vizionář 2014 a rovněž projekt opylovačů získal cenu
TA ČR v kategorii Užitečnost řešení a Cenu budoucnosti.

Výzkumný ústav
pícninářský,
spol. s r.o.
Zahradní 1
664 41 Troubsko
Tel: +420 547 138 811
E-mail: vupt@vupt.cz
www.vupt.cz

ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUMNÝ
ÚSTAV KROMĚŘÍŽ, s.r.o.
Zemědělský výzkumný
ústav Kroměříž, s.r.o.
Havlíčkova 2787/121
767 01 Kroměříž
Tel: +420 573 317 111
E-mail: vukrom@vukrom.cz
www.vukrom.cz

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. je
pracovištěm aplikovaného zemědělského výzkumu,
zaměřeným na řešení výzkumných projektů, šlechtění
obilovin, autorizované zkušebnictví (GEP), poskytování
zemědělského poradenství a dalších specializovaných
služeb.
Společnost navazuje na činnost Výzkumného
ústavu obilnářského v Kroměříži a rozvíjí tím tradici
zemědělského výzkumu na Moravě, která sahá až do
druhé poloviny 19. století. Zemědělský výzkumný ústav
Kroměříž, s.r.o. je organizací holdingového typu, založil
výzkumnou společnost Agrotest fyto, s.r.o. (výzkumná
organizace), a společnost Agrotrial, s.r.o. (zaměřena
především na zemědělskou prvovýrobu).
Společnost garantuje vysokou kvalitu nabízených
služeb, systém řízení jakosti a životního prostředí je
certifikován podle norem ISO 9001 a ISO 14001.
NABÍDKA SPOLUPRÁCE:
Výzkumná činnost zahrnuje téměř celou oblast
rostlinné produkce a je orientována především na:
› výzkum pěstebních technologií polních plodin,
studium struktury porostů polních plodin, metodiky
pěstování obilnin,
› studium chorob a vytváření komplexních systémů
ochrany rostlin,
› výzkum metod genetiky a šlechtění obilnin, studium
a tvorba nových genetických zdrojů,

› udržování a vedení kolekce genetických zdrojů
obilnin,
› výzkum v oblasti kvality obilovin.
Odborné poradenství
Akreditovaní poradci nabízejí zákazníkům, především
z řad farmářů a zemědělských podniků:
Specializované služby
› Akreditované zkoušky za účelem zjišťování
biologické účinnosti přípravků na ochranu rostlin
v souladu se zásadami správné pokusnické praxe.
› Zkoušení odrůd a novošlechtění.
TRANSFER:
Své činnosti nabízíme českým i zahraničním
subjektům. Máme zkušenosti s řešením mezinárodních
výzkumných projektů (např. výzkumné programy EU,
projekty dvoustranné spolupráce) i s poskytováním
služeb zahraničním zákazníkům. Formy transferu:
› Studie a zprávy pro koncového uživatele
› Metodiky pro praxi
› Informační systémy a poradenské pomůcky
› Publikace v odborných časopisech
› Vydávání vlastního recenzovaného časopisu
Obilnářské listy
› Polní den – prezentace výsledků výzkumu.
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AVO jako dobrovolné sdružení právnických a fyzických osob zastupuje zájmy především těch subjektů, jejichž dosažené
výsledky výzkumu a vývoje jsou v převážné míře komerčně využívány. V současné době reprezentuje na 80 členů s téměř
8 tisíci lidmi činnými v této oblasti. Je jediným sdružením v ČR, které reprezentuje aplikovaný výzkum a vývoj v podnikatelské
sféře, tedy výzkum rozvíjený a provozovaný převážně z privátních zdrojů.

Proč být členem AVO?

1

Přístup k nejnovějším informacím z oblasti aplikovaného výzkumu

Zástupci AVO se podílí na tvorbě legislativy, na přípravě různých dokumentů a materiálů, sedí v radách různých
dotačních programů, pravidelně se scházejí s předními politiky, hájí zájmy členů AVO a aplikovaného výzkumu obecně.

2

Propagace vaší organizace

Prostřednictvím tiskových zpráv rozesílaných všem relevantním médiím, čtvrtletního zprAVOdaje,
webových stránek AVO www.avo.cz, blogu AVO, na sociálních sítích (twitter, facebook, youtube, slideshare),
v rámci různých konferencí, seminářů, workshopů a schůzek apod.

3

Možnost setkávání s podobně zaměřenými organizacemi

AVO pořádá pravidelné schůzky svých členů, kde poznáte své „konkurenty“, můžete diskutovat
a řešit aktuální problémy, které vás pálí nebo se domluvit na budoucí spolupráci či partnerských
projektech.

4

Bezplatné konzultace a poradenství

Přijedeme k vám a poradíme jak dosáhnout na národní i evropské dotace, jak úspěšně
realizovat projekty VaV, jak se zapojit do mezinárodní spolupráce, jak optimalizovat daně
apod.

www.avo.cz

