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Oslavili jsme první narozeniny! 

TC HK eNews   |   2 / 2011 

Začátkem roku 2010 rozšířila společnost Microsoft rodinu 

svých inovačních center o dalšího člena. Druhým českým 
Microsoft inovačním centrem se stalo TECHNOLOGICKÉ 

CENTRUM Hradec Králové (dále jen TC HK), které sídlí 
v areálu bývalého vojenského letiště v Hradci Králové. 
Microsoft inovační centrum Hradec Králové (MIC Hradec 

Králové; www.msic.cz) se ve svém prvním roce provozu 
inspirovalo činností a aktivitami prvního Microsoft 

inovačního centra, které sídlí v Brně (dále jen MIC Brno). 
Tyto centra úzce spolupracují na společných projektech 
s cílem poskytnout podporu začínajícím podnikatelům  

a nadále rozvíjet inovační prostředí v regionu (semináře, 

soutěže, podpora začínajících firem). 

 

Po prvním roce činnosti můžeme bez váhání říci, že MIC Hradec 
Králové plní všechny cíle, kvůli kterým bylo vytvořeno, podporuje 

začínající podnikatele, poskytuje poradenský servis a pořádá 
pravidelné přednášky a odborné semináře. Příkladem může být 

série přednášek s názvem Microsoft Business Academy, kde si 
začínající podnikatele mohou zkusit interaktivní formou založit svůj 

podnik, a tím identifikovat překážky, které je mohou potkat.    

 

 

Partneři TC HK 

http://www.msic.cz
http://www.msic.cz/
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Microsoft inovační centrum Hradec Králové 

TC HK eNews   |   2 / 2011 

      Začínajícím společnostem nabízí MIC Hradec Králové také 

podporu v  počátcích podnikání (program Microsoft BizSpark). 
Studentům a profesionálům v oblasti IT přináší pak příležitosti pro 

jejich další technologický rozvoj a vzájemnou spolupráci. 
Kombinace těchto nástrojů MIC Hradec Králové spolu s inkubačním 
programem TC HK zajišťuje začínajícím podnikatelům v oblasti 

informačních technologií téměř vše, co firma ve svých začátcích 
potřebuje. Inkubátor poskytuje začínajícím podnikatelům potřebné 

prostory, infrastrukturu, poradenství v oblasti tvorby 

podnikatelského plánu a mnohé další (viz www.tchk.cz).  

 

V současné době MIC Hradec Králové realizuje spolu s MIC Brno, 
společností Microsoft, Masarykovou Univerzitou v Brně  

a Univerzitou Hradec Králové projekt s názvem MEPKIT 
(Meziregionální partnerství pro konkurenceschopnost v IT). Cílem 
tohoto projektu je podpořit životaschopné podnikatelské záměry 

v oblasti IT a připravit nositele těchto projektů na založení firmy  

a začátek podnikání. 

 
 

  

 

 

 

MIC Minutes je nový 
projekt Jihomoravského 

inovačního centra v Brně 

a firmy Microsoft.   

 

MIC Minutes je krátké 

podvečerní setkání  

s odborníky z praxe, které 

Vám umožní získat velmi 

rychle zpětnou vazbu  

k Vašemu podnikatelskému 

záměru. MIC Minutes má 

pomoci především studentům 

a začínajícím podnikatelům při 

zvažování realizace nějakého 

vlastního komerčního 

projektu.  

Poslední cyklus MIC MINUTES 

se uskutečnil 23. 6. 2011 v 

MIC Hradec Králové. Z došlých 

projektů byly vybrány čtyři, 

které byly prezentovány před 

odbornou porotou. Zazněly 

velmi zajímavé nápady a TC 

HK přeje všem řešitelům 

jednotlivých projektů hodně 

úspěchu při jejich realizaci. 

Další MIC MINUTES se 

uskuteční v září 2011 v  Brně 

a v listopadu 2011 v Hradci 

Králové 

 Pokud máte zájem zúčastnit 

se listopadových MIC 

MINUTES, sledujte, prosím, 

webové stránky 

(www.micminutes.cz), popř. 

nás kontaktujte na e-mailu 

jiri.stepan@tchk.cz (Mgr. Jiří 

Štěpán) 

Těšíme se na Vaše projekty.  

http://www.tchk.cz
http://www.micminutes.cz
http://www.micminutes.cz/
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Imagine Cup 2011 

 

 

 

Dne 2. 5. 2011 se 

uskutečnilo další kolo soutěže 

s názvem Imagine Cup,  

což je celosvětová soutěž 

určena studentům se 

zájmem  

o moderní technologie.  

 

Přes 300 účastníků letošního 

Imagine Cupu soutěžilo  

o Windows Phone 7 a účast  

v celosvětovém finále, které 

se uskuteční v New Yorku. 

 

I v letošním roce byly  

prezentovány zajímavé 

projekty ( projekt 

ActivityBook; Wickedteam). 

 

Na tomto místě bychom tedy 

chtěli pogratulovat všem 

úspěšným řešitelům  

a vyzdvihnout projekty 

studentů pocházejících  

z Královehradeckého kraje. 

 

Na třetím místě (v kategorii 

Software Design) se umístil 

tým z FIM UHK s projektem 

nazvaným "Time to 

Business." 

Ocenění za interoperabilitu 

dostal tým Střední školy 

aplikované kybernetiky  

v Hradci Králové s projektem 

- "Writer for Windows 

Phone." 

Microsoft Business Academy 2011 

Máte zájem zvýšit efektivitu Vaší firmy..? 

TC HK eNews   |   2 / 2011                      Informujeme Vás 

Hradec Králové - Ve dnech 14. 4. – 16. 4. a 4. 5. – 7. 5. 

2011 se v prostorách TC HK uskutečnila Microsoft Business 
Academy 2011 (dále jen MSBA 2011). Letošní MSBA 

realizovalo MIC Hradec Králové ve spolupráci s MIC Brno  

a za výrazné podpory Czech ICT Alliance.   

 

Účastníci školení si otestovali své prezentační a komunikační 
dovednosti a dozvěděli se více informací o lidských zdrojích, 

budování odbytových cest na trzích nebo o tržním chování 
zákazníků atd. Renomovaní odborníci vedli semináře tak, aby si 
účastníci mohli vyzkoušet nově získané teoretické znalosti a spojit 

teorii s praxí.  

 

Účastníci v závěrečném hodnocení vyzdvihli především kvalitu  
přednášek.  Dále ocenili také interaktivní formu výuky, kde si 
mohli vyzkoušet založení své virtuální firmy. Pozitivní hodnocení 

účastníků je pro nás impulzem do budoucna a plánujeme více 
interaktivních workshopů a přednášek zaměřených na konkrétní 

překážky, kterým musí čelit začínající podnikatele. Pokud Vás tato 
akce oslovila, prosím, sledujte pravidelně webové stránky 

Microsoft inovačního centra v ČR (www.msic.cz), popř. TC HK 

Králové (www.tchk.cz), kde najdete všechny důležité informace.    

 

J. Nechanický spolumajitel společnosti Programm s. r. o. 

zhodnotil MSBA 2011 těmito slovy: 

„Po dobu svého studia na vysoké škole jsem navštívil 
mnoho předmětů s podobnou náplní,  jako má MSBA, 
nicméně žádný se nedá s MSBA srovnávat. Přednášející 

záměrně vynechávali "nepodstatnou" teorii, díky čemuž 
stihli vše důležité v tak krátkém čase. Jelikož všichni 

přednášející byli odborníci, nebyla nouze o praktické 
příklady z jejich dlouhodobé praxe. Jakožto začínající 
podnikatel jsem ze začátku váhal, zda kurz navštívit, 

nicméně rozhodně nelituji a všem vřele doporučuji 

zainvestovat do svého vzdělávání.“  

 

http://www.msic.cz
file:///T:/__PROJEKTY__/MIC/Business%20Academy/2011/www.tchk.cz
http://msdn.microsoft.com/cs-cz/ee307980
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Projekt MEPKIT  

TC HK eNews   |   2 / 2011                   Informujeme Vás 

 

Projekt MEPKIT (Meziregionální partnerství pro 
konkurenceschopnost v IT) realizuje TC HK ve spolupráci 
s Univerzitou Hradec Králové, Masarykovou Univerzitou 

Jihomoravským inovačním centrem a společností Microsoft. 

Projekt byl odstartován v polovině května tohoto roku. 

 

V současné době mají studenti technických oborů největší 
problém v nedostatečných znalostech ze světa podnikání, 
především s měkkými dovednostmi (např. týmová práce). 

Výsledkem je, že budoucí zaměstnavatele musí do čerstvého 
absolventa investovat nemalé finanční prostředky v podobě 

školení atd. Zároveň nedostatek informací o podnikání vede  
u studentů k nezájmu o tuto oblast, což ostatně ukazují výsledky 
průzkumu, kdy 95% studentů uvažuje o zaměstnaneckém 

poměru.  

 

V reakci na tuto skutečnost vznikl projekt MEPKIT, který má 

pomoci  studentům informačně technologických oborů ve vztahu  
k jejich možnému uplatnění v podnikatelské sféře. Hlavním cílem 
projektu je podpořit životaschopné podnikatelské záměry  

a připravit jejich nositele na založení firmy. Projekt se zaměří 
studentské týmy ale také akademické pracovníky formou vedení 

jejich inovativních projektů. Zároveň budou realizovány 
pravidelná interaktivní setkání, semináře, krátké odborné stáže  

a individuální konzultace. Studenti si například vyzkouší vedení 
skutečných projektů pod dohledem odborníků z již zavedených 

firem.  

 

Projekt je zároveň zaměřen na spolupráci více typů organizací 
(vzdělávací instituce, podnikatelské inkubátory a firmy) a přináší 

inovativní přístupy pro každou ze zúčastněných organizací. Po 
ukončení projektu zúčastněné vzdělávací instituce zpracují 
získané zkušenosti do svých výukových metodik, které se stanou 

základem pro rozvoj spolupráce s aplikační sférou  
(tzn. podnikatelské inkubátory). Výsledkem celého projektu bude 

zviditelnění českých studentských projektů v tuzemsku i zahraničí 
a kompaktní program na podporu jejich dalšího podnikatelského  

i osobního rozvoje. 

 

OP Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost  

 

Prioritní osa 2:   

Terciární vzdělávání, výzkum 

a vývoj 

Oblast podpory 2.4: 

 Partnerství a sítě 

 

Charakteristika projektu: 

Projekt podporuje studentské 

týmy, jednotlivce, 

akademické pracovníky 

formou vedení jejich 

inovativních projektů  

a pořádáním  vzdělávacích 

akcí (semináře, workshopy). 

Projekt usnadňuje několika 

desítkám studentů vstup do 

jejich profesního života. 

 

Příjemce finanční podpory: 

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM 

Hradec Králové o.p.s., 

Piletická 486/19, Hradec 

Králové  

503 41 

 

Partneři projektu: 

 Univerzita Hradec 

Králové 

 Jihomoravské inovační 

centrum 

 Masarykova Univerzita v 

Brně 

 MICROSOFT, s. r. o.  

 

 

Doba realizace projektu: 

16. 5. 2011— 15. 5. 2014 
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Prezentujeme nové společnosti — CHemProtect, 

TC HK eNews   |   2 / 2011                        Prezentujeme...    

Společnost CHemProtect, a. s. vznikla v roce 2007 jako 

právní subjekt zabývající se vývojem a prodejem produktů 
určených k likvidaci následků použití chemických (zejména 

nervově paralytických), biologických a radioaktivních látek. 

  

Česká Republika, její věda a výzkum se řadí mezi nejlepší země 

zabývající se touto problematikou a jedním z hlavních úkolů 

společnosti CHemProtect je šíření a udržení tohoto dobrého jména.  

Mezi zakladatele a akcionáře patří špičkoví odborníci v oblasti 
vývoje a výroby vysoce účinných prostředků protichemické, 
biologické a NPL ochrany, širokého spektra antidot (reaktivátory 

AChE a anticholinergika) a dekontaminačních prostředků (Hvězda 

S.C.H.) 

  

Vysoká odborná úroveň pracovníků společnosti, komplexní přístup 
při řešení problematiky ochrany proti zbraním hromadného ničení, 

spolupráce se specializovanými pracovišti v ČR a zahraničí, to vše 

je zárukou nejvyšší kvality výrobků a služeb.  

 

Produkty a služby: 

 nejširší sortiment oximů určených pro první pomoc a léčbu 
při zasažení nervově paralytickými látkami, případně 

pesticidy. 

 prostředky pro preventivní podání před případnou expozicí 
nervově paralitických látek, případně hnojiv ze skupiny 

organofosfátů 

 prostředky pro dekontaminaci chemických a biologických 

látek vč. Antraxu 

 prostředky pro dekontaminaci radioaktivních látek 

 výzkum a vývoj 

 

 

 

Vizionáři 2011 

Využijte jedinečnou 

příležitost a přihlaste se do 

projektu „Vizionáři 2011.“  

 

Tento projekt vyhlásilo 

zájmové sdružení právnických 

osob „CzechInno,“  které se 

zaměřuje na propojení 

podnikatelských subjektů, 

veřejné správy a výzkumných 

organizací za účelem 

prohloubení spolupráce 

v oblasti inovací. 

Partnerem projektu se stala 

rovněž „Asociace malých  

a středních podniků  

a živnostníků České 

republiky.“ Záštitu nad 

projektem převzalo 

Ministerstvo průmyslu  

a obchodu.  

V rámci projektu máte 

jedinečnou šanci prezentovat 

svou společnost a získat 

ocenění „Vizionáři 2011,“ 

které bude v rámci 

slavnostního večera vyhlášeno 

a uděleno konkrétním autorům 

inovací.  

Výherci zároveň získají 

exkluzivní možnost 

medializovat své inovační 

podnikání a produkty v České 

televizi a v dalších 

partnerských médiích.  

Pokud Vás nabídka účasti 

v projektu zaujala, bližší 

informace včetně bezplatných 

přihlášek jsou umístěny  

na webových stránkách 

www.vizionari2011.cz. 

http://www.vizionari2011.cz
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SoftGate, s. r. o.  

Elektronické platební rozkazy — pomoc při vymá-

hání pohledávek 

TC HK eNews   |   2 / 2011                         Prezentujeme... 

Možnost odesílat platební rozkazy elektronicky je pro účastníky 

sporů k dispozici již od roku 2007, od loňska však s jednou 
významnou novinkou - vylepšeným serverem pro automatizovaný 

příjem elektronických žádostí. Výhodou elektronického platebního 
rozkazu je kromě "bezpapírového" procesu také aktuálně poloviční 

soudní poplatek, což je nemalá motivace k jeho použití. 

Pro významný český pojišťovací subjekt jsme v prosinci loňského 
roku spustili systém umožňující evidenci informací o vymáhaných 

pohledávkách a podporu při automatizované tvorbě elektronických 
návrhů platebních rozkazů, jejich podepisování a odesílání na 
soudy. Součástí řešení je také hromadná platba soudních poplatků, 

zjišťování stavu řešení případu na soudu, a další pro uživatele velmi 

přínosné funkčnosti. 

V červenci 2011 spustila společnost Nehodová služba, s. r. o. 
řešení dodané naší společností. Jde o systém Evidence servisních 
zakázek, ve kterém je zčásti též využito odesílání elektronických 

platebních rozkazů, se kterým máme bohaté zkušenosti z dřívějších 
projektů. Systém pomáhá klientovi spravovat informace a řídit 

proces zpracování servisní zakázky od okamžiku dopravního 

nehody až k dokončení finančního vypořádání s jejími účastníky. 

V současné době připravujeme systémy podporující vymáhací 
proces ve spolupráci s dalšími klienty, převážně z oblasti 
advokacie, což jsou typicky subjekty, které se vymáháním 

pohledávek aktivně zabývají. Zde s úspěchem využíváme znalosti z 
exekuční agendy získané při řešení zmiňovaného projektu  

a nabízíme klientům pomoc při zpřehlednění a zrychlení procesu 

vymáhání pohledávek. 

 

 

 

 

Společnost SoftGate,  

s. r. o. je školícím 

střediskem pro 

kancelářské i další aplikace 

a dodavatelem 

softwarových aplikací na 

míru. Služeb školícího 

střediska využívají firemní  

i nefiremní zákazníci při 

výuce kancelářských, 

grafických či jiných aplikací 

- nabízíme kurzy pro 

začátečníky, mírně či více 

pokročilé nebo počítačové 

odborníky. 

Vývoj software na míru 

od SoftGate, s. r. o. 

oceníte ten, kdo potřebuje 

získat systém se 

speciálními požadavky na 

funkčnost. Námi dodané 

systémy pomáhají 

zákazníkům  

s rozúčtováním tepla, 

vymáháním pohledávek, 

předpovídáním nákladů, 

výnosů a dalších 

ekonomických výstupů 

firmy, zjednodušují práci  

s Internet Explorerem, 

obchodováním na 

Internetu či správou 

webové prezentace.  
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Pronájem kancelářských prostor 

TC HK eNews   |   2 / 2011                          Služby TC HK 

TC HK nabízí k pronájmu modulové kanceláře o rozměrech 18 m2 

a 37 m2, variabilní prostory pro laboratoře a prototypové dílny  
o rozměrech 100 m2. Začínající inovativní firmy mají možnost 

získat dotované nájemné, jehož sleva činí v prvním roce 50 %.  

 

Společnosti zasídlené v TC HK mají k dispozici konferenční sál,  

zasedací místnost, která je vybavena moderní audiovizuální 
technikou, telefonní ústřednu, datové služby (síť, internet, virtual 

server hosting, server housing, centrální zálohování dat) a 
kancelářské zázemí (kopírování, fax, scanner, laminování, vázání, 

atd.).  

 

V současné době Vám TC HK nabízí následující volné prostory: 

kancelář s nábytkem 37,21 m2 (2000,- Kč/m2/ rok bez DPH) 
 
kancelář s nábytkem 18,21 m2 (2000,-Kč/m2/ rok bez DPH)  

 

V případě Vašeho zájmu o pronájem kanceláře, kontaktujte  

pí Ilonu Hůlkovou na e-mailu: ilona.hulkova@tchk.cz nebo  

tel: +420 495 077 111. 

 

Kalendář akcí 

 

 

31. 8.— Schůzka realizačního 

týmu KIS 

1. 9.— Zahájení projektu 

SPINNET 

2. 9.— HIT Research 

Consortia 

7. 9.— MIC MINUTES Brno 

(projekt MEPKIT) 

18. 10.— IC workshop 

( projekt MEPKIT) 

15. 11.— MIC MINUTES 

Hradec Králové (projekt 

MEPKIT)  

1. 12. — Student Business 

Forum 

 

Připojte se k nám na 

Facebooku 

 

 Na začátku července spustilo 

TC HK nové stránky na FCB. 

Na těchto stránkách se 

okamžitě dozvíte o dění v TC 

HK, plánovaných akcích atd. 

Můžete nás také pomocí 

těchto stránek kontaktovat, 

doporučit, popř. propagovat 

svou akci.  

 

Neváhejte a přidejte se  

k nám.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/group.php?gid=127219873618#!/pages/TECHNOLOGICK%C3%89-CENTRUM-Hradec-Kr%C3%A1lov%C3%A9/223468111011932


Piletická 486/19 - letiště 

503 41 Hradec králové 

 

tel.:  +420 495 077 111 

fax:  +420 495 077 131 

e-mail: info@tchk.cz 

web: www.tchk.cz  

 

V případě zájmu o propagaci Vaší firmy nebo uveřejnění článku  

v TC HK eNews, kontaktujte Mgr. Jiřího Štěpána na mailu: 

jiri.stepan@tchk.cz 

Most k poznání 
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http://www.tchk.cz
mailto:jiri.stepan@tchk.cz

